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ဥလယျောဇဉ် 
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Forest Management in Priority Agroecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” 
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 ပလရာဂျေက်သည် စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျေိုးလရးသိပ္ပံြျေား၊ စုိက်ပျေိုးလရး သုလတသန 

ဦးစီးဌာနနှင့ ်လရဆင်းစိုက်ပျေိုးလရးတက္က သိလု်တိုတ့ွေင် သင်ကကားပိုြ့ျေ လျေက် ရှိလသာသင်တန်း ြျေားတွေင် 

CSA/SLM ကုိ  ည့်သွေင်း၍ပိုြ့ျေနိုင်ရန်အတွေက် CSA/SLM သင်တန်း အစီအစဉ်တစ်ြု 

လရးဆွေဲရန်ရည်ရွေယပ်ါသည်။ ပလရာဂျေက်သည် DoA? DAR? SAI? YAU တုိန့ှင့် 

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကက်ာ ၎င်းတို ့ လဆာင်ရွေက ် လျေက်ရှိလသာ သုလတသနလုပ်ငနး်ြျေား၊ သင်တန်း နှင့ ်

ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လရး အစီအစဉ်ြျေားတွေင် CSAကုိ လပါငး်စပ် ည့်သွေင်း သွေားြည်မဖစ် ပါသည်။ 

သင်တန်း အစီအစဉ်သည် သကဆုိ်င်ရာအဖွေဲ အ့စည်း၏ သလဘာသဘာေနှင့် လိုအပ်ြျေက်အလိုက် 

ကွေမဲပားမြားနားြည်မဖစ်ပပးီ ပလရာဂျေက်က လက်ရှသိုးံစွေဲလျေက်ရှလိသာ သင်ရုိးြျေား  ဲသို ့ CSA 

အလကကာင်းအရာြျေားလပါင်းစည်းလျေက် ြွေြ်းြ/ံမပုမပင်ရန် ကကိုးစား အား ုတ် ားသည်။ ဥပြာ 

အားမဖင့ ်(၁) YAUတွေင် ပိုြ့ျေလျေက် ရှိလသာ ဘွေဲ က့ကို၊ဘွေဲ လ့ွေန် သင်တန်းြျေားတွေင် CSAအစိတ်အပိုင်းကုိ 

လပါငး်စပ ် သင်ကကားမြင်း၊ (၂) စိုက်ပျေိုးလရး သိပ္ပံ ြျေားတွေင ် ပိုြ့ျေလျေက်ရှလိသာ ဒီပလိုြာ 

သင်တန်းြျေားတွေင ် CSAအစိတ်အပိုင်းကုိ လပါင်းစပ် သင်ကကားမြင်း၊ (၃) ဗဟိုစုိက်ပျေိုးလရး 



ix 
 

သုလတသနနှင့ ် လလ့ကျေင့်ပညာလပးဌာန (CARTC) ြ ှ တစ်လကကာ ပုိြ့ျေသည့် သင်တန်း (သို)့ 

ြွေြ်းြံသင်တန်း ြျေားတွေင်အမြားဘာသာရပ်ြျေားနငှ့် ပူးတွေဲလျေက် သင်ကကားမြင်း  နှင့ ်(၄) DoA၊ DAR 

နှင့Y်AUတိုြ့ှ အကကီးတန်း ပညာလပးေန် ြ်းြျေားအတွေက် တစ်ပတ်ကကာ ဆရာမဖစ်သင်တန်းြျေားတွေင ်

 ည့်သွေင်း သင်ကကားရန ်အတွေက် ရည်ရွေယ်ပါ သည်။ 

 အ က်တွေင်လဖာ်မပ ားသည့် အဖွေဲ အ့စည်းြျေားရှိ ြတူကွေဲမပားလသာအဆင့် ြျေားတွေင ်

CSAအစိတ်အပိုင်းကုိ  ည့်သွေင်းသင်ကကားနိုင်လစလရးအတွေက် CSA သင်ရုိးညွှန်းတြ်းနှင့် 

လက်စွေဲစာအုပမ်ပုစုရန ် FAO သည် AVSI Foundation Myanmar နှင့် စာြျေုပ် 

ြျေုပ်ဆုိ ားပါသည်။ ဤ CSAလက်စွေစဲာအုပ်သည် သုလတသီြျေား၊ ပညာလပး ေန် ြ်းြျေား၊ 

ဆရာြျေားနငှ့် လတာင်သလူယ်သြားြျေားအား  ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု လကကာင် ့ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင်  

ကကုံ လတွေရ့လသာ အြက်အြဲ မပဿနာြျေားကုိ ပိုြိုနားလည် သလဘာလပါကလ်ာနုိင်လစပပီး ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးကုိ ပိုြိ ုတိုးမြငှ့်လုပ်လဆာင်လာနုိင်လစရန် အလ ာက်အကူမပုြည်ဟု  

ယံုကကည်ပါသည်။ 

 

 

                                                                              ြစ်(စ်) လရှာက်ဂျေီဖန်း   

                                     ဌာလနကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်ြာ  

                                           ကြ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျေိုးလရးအဖွေဲ  ့
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အတုိလကာက်စာလံုးြျေား 

ACIAR the Australian Centre for International Agricultural Research  

ADS Agricultural Development Strategy 

AESA Agro-ecosystem Analysis 

AVSI Association of Volunteers in International Service 

AWD Alternate wetting and drying 

BMD Burma Meteorological Department 

CA Conservation Agriculture 

CARTC Central Agricultural Research and Training Center 

CCAFS Climate Change, Agriculture and Food Security 

CFI Community Forestry Instruction 

CIG Common interest group 

CIRAD The French Agricultural Research Centre for International Development 

CS Certified seed 

CSA Climate Smart Agriculture 

CSPM Climate Smart Pest Management 

CSV Climate Smart Village 

DAR Department of Agricultural Research 

DFID Department for International Development 

DMH Department of Meteorology and Hydrology 

DoA Department of Agriculture 

F2FE Farmer-to-farmer extension 

FAO Food and Agriculture Organization 

FARM Fostering Agricultural Revitalization in Myanmar 

FFS Farmer Field School 

FYM Farm yard manure 

GACSA Global Alliance for Climate Smart Agriculture 
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GAP Good Agricultural Practices 

GDP Gross Domestic Product 

GEF Global Environment Facility 

GHG Greenhouse Gas 

IC-LS Integrated Crop Management and Landscape Management 

IDM Integrated Disease Management 

IMO International Meteorological Department 

IFS Integrated Farming System 

IIRR International Institute of Rural Reconstruction 

IPCC International Panel of Climate Change 

IPM Integrated Pest Management 

IPNM Integrated Plant Nutrient Management 

JICA Japan International Cooperation Agency 

MA 21 Myanmar’s Agenda 21 

MADB Myanmar Agricultural Development Bank 

MAPCO Myanmar Agribusiness Public Company  

MBRLC Mindanao Baptist Rural Life Center 

MCSAS Myanmar Climate Smart Agriculture Strategy 

MDG Millennium Development Goals 

MI Micro irrigation 

MoALI Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

MoNREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

MRIA Myanmar Rice Industry Association 

NAPA National Adaptation Programme of Action 

NARES National Agricultural research and Extension Services 

NFTS Nitrogen-fixing trees and shrubs 

NICRA the National Initiatives on Climate Resilient Agriculture 

NGO Non-government Organization 
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PRA Participatory Rural Appraisal 

QSEM The Qualitative Social and Economic Monitoring. 

RRS River Forecasting Section 

RIICE  
Remote Sensing-Based Information and the Insurance for Crops in 

Emerging Economies  

RRA Rapid Rural Appraisal 

SAI State Agricultural Institute 

SSB Single Side Band 

SCPI Sustainable Crop Production Intensification 

SALT Sloping Agricultural Land Technology 

SALT 2 Simple Agro-Livestock Technology 

SALT 3 Sustainable Agroforest Land Technology 

SALT 4 Small Agrofruit Livestock Technology 

SDI Subsurface Drip Irrigation 

SFM Sustainable Forest Management  

SLM Sustainable Land Management 

SOC Soil organic carbon 

SRI System of Rice Intensification 

TNAU Tamil Nadu Agricultural University 

TVET Technical, Vocational Training and Development 

UNDP United nations Development Programme 

USGCRP U.S. Global Change Research Program 

YAU Yezin Agricultural University 
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၁။ အလမြြံအြျေက်ြျေား 

 

၁.၁ မြန်ြာနိုငင်ံရှိ စိုက်ပျေိုးလရးလဂဟဇုန်ြျေား 

မြန်ြာနိုငင်ံသည် ဧရိယာအားမဖင့် ၆၇၆၅၇၇ စတုရန်းကီလိုြီတာ ကျေယေ်န်းပပီး၊ 

လမြြျေက်နာှသွေငမ်ပင် လပါ်ြူတည်၍ နိုငင်ံ၏ အလနာက်ဘက်နငှ့် လမြာက်ဖက်ရှ ိ လတာင်တန်း လဒသ၊ 

အလရှ ဘ့က်ရှိ ရှြ်းကုနး်မပင်မြင့်၊ အလယ်ပိုင်းလဒသနှင့် ကန်းရုိးတန်းလဒသဟူ၍ လဒသကကီး ၄ ြ ု

ပိုငး်မြားနိုင်ပါသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံသည် လတာင်တန်း ူ ပ်လသာ နိုငင်ံမဖစ်ပပးီ လမြာက်ဖျေား 

ပိုငး်လဒသကကီးသည် ပင်လယ်လရ ြျေက်နှာမပင်အ က် ၅၈၀၀ ြီတာအမြင့်တွေင် ရှိပပီး၊ 

အလရှ လ့မြာက်ပိုင်းရှိ ရှြ်းကုနး်မပင်မြင့်၊ အလနာက်ဘက်ရှိ ရြိုငမ်ပည်နယန်ှင့် ြျေင်းမပည်နယ်တိုသ့ည် 

ပင်လယ်လရြျေက်နာှမပင်အ က် ၂၀၀၀ ြီတာ အ က်တွေင် အသီးသီး တည်ရှိကကသည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း ပူမပင်းလမြာက်လသွေလ့သာလဒသသည် နှစစ်ဉ်ပျှေြး်ြျှေြိးုလရြျေိန် ၃၀ 

လက်ြလအာက် (၇၆၂ ြီလီြီတာ) သာ ရရှိလသာ်လည်း ကြ်းရုိးတန်းလဒသြျေားတွေင် ြိုးလရြျေိန်ြှာ ၂၀၀ 

လက်ြ (၅၀၈၀ ြီလီြီတာ) အ ိ ရရိှတတ်သည်။ မြန်ြာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း ပူမပင်းလမြာက်လသွေလ့သာ 

လဒသ၏ အမြင့်ဆံုးအပူြျေိန်ြှာ ဧပပီလနှင့ ် လြလြျေားတွေင် ပျှေြ်းြျှေ အားမဖင့ ် ၁၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် 

(၃၇.၈ စင်တီဂရိတ်) အ ိရှိတတ်လသာ်လည်း၊ နုိင်ငံ၏ လမြာက်ဖျေားပိုင်းလဒသြျေား၏ အပူြျေိန်သည ်

ဇန်နေါရီလနှင့ ် လဖလဖာ်ေါရီလြျေားတွေင် ၄၀ ဒီဂရ ီ ဖာရင်ဟိုက ် (၄.၄ စင်တီဂရိတ်) ြ ှ ၅၀ ဒီဂရ ီ

ဖာရင်ဟိုက ်(၁၀ စင်တီဂရိတ်) အ ိသာ ရိှတတ်ပါသည် (လ့ဲလဲ့လအာင် နှင် ့အလပါငး်ပါြျေား ၂၀၁၇)။ 

အပူပိငု်းရာသီဥတု ရရှိလသာ မြန်ြာနိုငင်ံသည် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကို 

ဆုိးရွေားစွောြံစားရသည့် နိုငင်ံတစ်နိုင်ငမံဖစ်သည်။ ၁၉၆၁-၁၉၉၀ ြှ ၁၉၈၁-၂၀၁၀ ြုနှစ် အတွေင်း 

အမြင့်ဆံုး အပူြျေိန်ြျေားသည် တိုးလာလသာ်လည်း၊ အနိြ့ဆံု်း အပူြျေိန်ြျေားသည် တမဖည်းမဖည်း 

လလျော့နည်းလာသည်ကို လတွေရ့ှိရသည်။  ိုကာလအတွေင်း နှစစ်ဉ်ပျှေြ်းြျှေ အမြင့်ဆံုးအပူြျေိန်သည် ၀.၅ 

စင်တီဂရိတ်အ ိ တိုးလာြဲ့ပပီး ြိုးလရြျေိန်ြာှ လြလတွေင် ၂၀၀ ြီလီြီတာ၊ စက်တင်ဘာလတွေင် ၃၀၀ 

ြီလီြီတာ အ က်နှင့် ဇွေန၊် ဇူလုိင်နှင့ ် ကသဂုတ်လ ြျေားတွေင ် ၄၀၀ ြီလီြီတာ အ က်အ ိ 

ရှိလာသည်ကို လတွေရ့ှိရပါသည် (ပု ံ၁-၁)။ 

တစ်နိုင်ငံလုံးတွေင် ြိုးဦးနှင့် ြိုးလယ်ကာလြျေားအတွေင်း ြိုးရွောသွေနး်ြှုပြာဏ လလျော့နည်းပပီး 

ြုတ်သုန်ေင်လရာက်ြှုြှာ လနာက်ကျေပပီး ြုတ်သုန်ဆုတ်ြွောြျိေန်ြာှ လစာလာသည်။ ြုိးရာသီကာလြှာ 

တိုလတာင်းလာသည်။ ြုတ်သုန်ေင်လရာက်သည့်ကာလြှာ ပျှေြ်းြျှေအားမဖင့ ် ၁၉၆၁-၁၉၉၀ ြ ှ ြုနှစ် 

အတွေင်း ၁၄၄ ရက်ရှိြဲ့ပပီး ၁၉၈၁-၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွေင်း ၁၂၁ ရက်သာ ရိှလတာ့သည်။ 

(လဲလ့ဲ့လအာင်နှင့်အဖွေဲ  ့ ၂၀၁၇) ။  ုိအ့မပင် အြျေို န့ှစ်ြျေားတွေင် ြုတ်သုန်ကာလြှာ ၁၀၇ ရက်အ ိ 

တိုင်လအာင် လလျော့နည်းလာနိုငလ်ကကာင်း လတွေရ့သည် (ပု ံ၁-၁ ြ ှ၁-၃) ။ 
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ပု ံ၁-၁ ၁၉၇၈ ြုနှစ်ြတိုင်ြီနငှ့်လနာက်ပိုင်းတွေင် ြိုးကကို၊ြိုးတွေင်းနှင့် ြိုးလွေန်ကာလ ရက် ကကာရှည်ြှုြျေား  

(© ထွန်းလွင်၊ ၂၀၁၀) 

 

 

ပု ံ၁-၂ ၁၉၇၈ ြုနှစ်ြတိုင်ြီက ြိုးကကို၊ြိုးတွေင်းနှင့် ြိုးလွေန်ကာလ ရက ်ကကာရှည်ြှုြျေား နှင့ ်

တိြ်တိုက်ဖွေဲ စ့ည်းြှုြျေား (© ထွန်းလွင်၊ ၂၀၁၀) 
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ပု ံ၁-၃ ၁၉၇၈ ြုနှစ်ြတိုင်ြီ က ြိုးဦး၊ ြိုးလယ်နှင့် ြိုးလနှာင်းကာလ ရက ်ကကာရှည်ြှုြျေား နှင့ ်နှင့ ်

တိြ်တိုက်ဖွေဲ စ့ည်းြှုြျေား (© ထွန်းလွင်၊ ၂၀၁၀) 

 

 

ပုံ ၁-၄ မြန်ြာနိုင်ငံတွေင်လစဉ် ပုံြှန်ရွောသွေန်းလသာ ြိုးလရြျေိန် (၁၉၈၁-၂၀၁၀)  

(© လ့ဲလဲ့ရအာင်နှင့်အရပါင်းပါြျား၊ ၂၀၁၇) 
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၁.၁.၁ စိုက်ပျေိုးလရးဇုန်ြျေားနှင့် လက္ခဏာြျေား 

 

မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် စိုက်ပျေိုးနိုင်လသာ လမြဧရိယာ စုစုလပါင်းြှာ ဟက်တာ ၁၈.၃ သန်းြန ့် ရှိသည်။ 

၂၀၀၉ ြုနှစတ်ွေင် စိုက်ပျေိုးနိုငလ်သာ လမြဧရိယာြှာ ဟက်တာ ၁၂.၁ သန်းြန ့်ရှိပပီး ၎င်းတိုအ့နက် 

ဟက်တာ ၁၁ သန်း (သို)့ ၉၁ %ြှာ ရာသီသးီနှံ စိုက်လမြြျေားမဖစ်ပပးီ ဟက်တာ ၁.၁ သန်း (သို)့ ၉%ြှာ 

နှစရ်ှည်သီးနှံစုိက်လမြြျေားမဖစ်ကကသည်။အဓိကစိုက်ပျေိုးလမြြျေားသည်ဧရာေတီမြစ်ရုိး တစ်လလျှောက်တွေင် 

အြျေားဆံုးတည်ရှိပပီး၊ အလားအလာလကာင်းလသာ စိုက်ပျေိုး လမြြျေားကုိ အ က် မြန်ြာမပည်ရိှ 

ြျေင်းမပည်နယ်၊ ကြျေင်မပည်နယ်နငှ့် ရှြ်းမပည်နယ် ြျေားတွေင် လတွေရ့သည်။ လမြြျေက်နာှ သွေင်မပင်၊ 

လမြအသုးံြျေနိငု်ြှု၊ ရာသီဥတုနှင့် စိုက်ပျေိုးလသာ သီးနှံြျေားကုိအလမြြံ၍ မြန်ြာနိုငင်ံရိှ 

စိုက်ပျေိုးလရးဇုန်ြျေားကုိ လတာင်တန်းလဒသ၊ ပူမပင်း လမြာက်လသွေလ့ဒသ၊ မြစ်ေှြး်လဒသနှင့် ကန်းရုိးတန်း 

လဒသဟူ၍ အြျေိုးအစား (၄) ြျေိုး ပိုငး်မြား  ားသည် (ပု ံ ၁.၅) (အကဖ်လ်အအုိ ၂၀၀၉၊ ေျိုကက်ာ 

၂၀၁၃).။ လဖာ်မပပါ စိုက်ပျေိုးလရးဇုန်ြျေားရှ ိ လမြြျေက်နာှသွေငမ်ပင်၊ ရာသီဥတ ု အလမြအလန၊ 

စိုက်ပျေိုးလသာသီးနှံနငှ့ ်လူဦးလရသိပသ်ည်းြှုတိုသ့ည်ကွေဲမပားမြားနားသကဲသ့ို ့ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ 

ရုိက်ြတ်လာြှုကို ြံစားရာ၌ လည်း မပင်း န်ြှုနငှ့ ် ပြာဏတုိြ့ှာ စိုက်ပျေိုးလရးဇုန် တစ်ြုနှင့်တစ်ြ ု

ြတူညီကကပါ။ စိုက်ပျေိုးလရးဇုန ် တစ်ြုြျေင်းစီအလိုက် လက္ခဏာြျေားကုိ ဇယား ၁.၁ တွေင် 

လဖာ်မပ ားသည်။ 
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ပု ံ၁-၅ မြန်ြာနိုင်ငံရှ ိစိုက်ပျေိုးလဂဟဇုနြ်ျေား 

(© FAO 2009; JICA, 2013) 

 

ဇယား ၁.၁ စိုက်ပျေိုးလရးဇုန်ြွေဲမြားမြင်းနှင့် လက္ခဏာြျေား 

အလကကာင်း 

အရာ 

ဇုန် ၁ 

လတာင်တန်းလဒသ 

ဇုန် ၂ 

အပူပိငု်းလဒသ 

ဇုန် ၃ 

မြစ်ေြှ်းလဒသ 

ဇုန် ၄ 

ကန်းရုိးတန်း 

လဒသ 

လဒသန္တရ 

အုပ်ြျေုပ်လရး 

ကြျေင်မပည်နယ် 

ကယားမပည်နယ် 

ြျေင်းမပည်နယ် 

ရှြ်းမပည်နယ် 

စစက်ိငု်းတိုင်းလဒသ 

ကကီး၊ ြလကွေးတိုင်း 

လဒသကကီး၊ ြန္တလလး 

တိုင်းလဒသကကီး 

ဧရာေတီတိုင်း 

လဒသကကီး၊ရန်ကုန် 

တိုင်းလဒသ ကကီး 

ပဲြူးတိုင်းလဒသကကီး 

ြွေန်မပည်နယ် 

တနသသာရီတိုင်း 

လဒသကကီး 

ရြိုင်မပည်နယ် 
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ရာသီဥတု ြိုးရာသီ (လြလလယ် 

ြ ှလအာက်တိုဘာ 

လလယ်) 

လနွေရာသီ၊ လမြာက်လသွေ  ့

ရာသီ- လအာက်တိုဘာ 

လလယ်ြှ လြလ 

လယ်) 

နှစစ်ဉ်ြိုးလရြျေိန် 

(၁၀၀၀ ြ ှ၂၀၀၀ 

ြီလီြီတာ) 

လနွေရာသ ီ(ြတ်လြှ 

လြလ) 

ြိုးရာသ ီ

(လြလလယ်ြှ 

လအာက်တိုဘာလ) 

လဆာင်းရာသီ 

(နိုေငဘ်ာလြှ 

လဖလဖာ်ေရီလ) 

နှစစ်ဉ်ြိုးလရြျေိန် 

(၇၀၀ ြ ှ၁၀၀၀ 

ြီလီြီတာ) 

ြိုးရာသ ီ(လြလ 

လယ်ြ ှလအာက်တို 

ဘာ လလယ်) 

လမြာက်လသွေရ့ာသီ 

(လအာက်တိုဘာ 

လလယ်ြှ လြလ 

လယ်) 

နှစစ်ဉ်ြိုးလရြျေိန် 

(၂၂၀၀ ြ ှ

၂၈၀၀၀ြီလီြီတာ) 

 

 

 

 

 

 

 

နှစစ်ဉ်ြိုးလရြျေိန ်

(၃၀၀၀ ြ ှ

၅၀၀၀ 

ြီလီြီတာ) 

လမြြျေက်နှာ 

သွေင်မပင်နှင့ ်

လမြအသုးံြျေြှု 

လတာင်ကနု်း 

လတာင်တန်းြျေား၊ 

သစလ်တာြျေား အြျိေု  ့

လဒသြျေားတွေင် ြိုးြျေား၊ 

လတာင်ကကား ြျေားတွေင် 

သီးနှံြျေား စုိက် ပျေိုးပပီး 

လတာင်ကနု်း ြျေားလပါ် 

တွေင် လရွှ  ့လမပာင်း 

လတာင်ယာ လုပ်ကုိင် 

လမြမပန ့်လဒသ၊ 

ြစိြုလမြာက်နငှ့် 

လမြာက်လသွေလ့သာ 

အလမြအလန 

စပါးကုိလရသွေင်း 

စိုက်ပျေိုး၊ အြျေို  ့

လဒသြျေားတွေင် 

စပါးကုိ လရလတာ် 

ြိုးလတာ် စိုက်ပျေိုး 

ဧရာေတီမြစ်ေြှ်း 

နှင့စ်စလ်တာင်းမြစ် 

ေှြ်းြျေားတွေင်လယ် 

လမြြျေား လတွေရ့ 

စပါးတစ်ြျေိုး 

တည်း စိုက်ပျေိုးလမြ 

ဧရိယာ ဟတ်တာ 

လပါငး် ၃.၁ သန်းရှိ 

စိုက်ပျေိုးလမြြျေား 

ကုိ 

ြွေန်၊ 

တနသသာရီနှင့် 

ရြိုင်ကန်းရုိး 

တန်းလဒသ ြျေား 

တွေင ်လတွေရ့ှိ 

အဓိကစိုက်ပျေိုး 

သီးနှံြျေားြျေား 

နှင့ ်အလား 

အလာလကာင်း  

စပါး၊ဂျေုံ၊လမပာင်းဖူး 

နှံစားလမပာင်း၊ဟင်းသီး 

ဟင်းရွေက်၊ ကက ံ

လမြြျေက်နာှသွေငမ်ပင် 

နှင့လ်မြအြျေိုးအစား 

ြှာ လယ်ယာ သစ် 

လတာအလရာအလနှာ 

စိုက်ရန်သင့်လလျော် 

စပါး၊ လမြပဲ၊နှြ်း၊ 

ပဲြျေိုးစံု၊ ဆီ ွေက် 

သီးနှ ံစသည်တို ့

အမပင ်အမြား     

သီးနှံြျေိုးစုံ 

စပါး၊ ပဲြျေိုးစံု 

 

တစ်နိုင်ငံလုံး စပါး 

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ် 

ြှု၏ ၆၀ ရာြုိင် 

နှုန်းကိ ုလတွေရ့ 

 

စပါး၊ ရာဘာ၊ 

ဆီအုန်း၊  

စပါးဖလူုံပပးီ 

ရာဘာ၊ အုန်းနှင့် 

ဆီအုန်းစိုက်ပျေိုး 

 ုတ်လုပ်ရန်  

အလားအလာ 

လကာင်းြွေန ်

စိုက်ပျေိုး ုတ် 

လုပ်ြှုဆုိင်ရာ 

လိုအပ်ြျေက် 

ြျေား 

လရွှလ့မပာင်းလတာင် 

ယာစနစလ်ကကာင့် 

သစလ်တာလမြြျေား 

သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ် 

လုပ်ြှုတိုးတက်ရန် 

လက်ရှ ိလရသွေင်း 

စနစက်ိအုဆင့်မြငှ့် 

သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ် 

လုပ်ရာတွေင်မပသနာ 

ြရှိလသာ်လည်း 

လရကကီးလရလျံှေြှုနငှ့် 

လရကကီးလရလျံှေြှု 

ြမဖစ်လအာင် 

ကာကွေယ်မြငး် 
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မပုန်းတီးမြင်း၊ 

လမြဆီလွှာတုိက်စား 

မြင်း၊ အနည်ကျေမြင်း 

နှင့ ်လရအရင်းအမြစ် 

ြျေားလလျော့နည်းလာ 

လမြဆီကသဇာလကာင်း 

ြွေန်လသာ လမြနည်း 

ပါးပပီးစိုကပ်ျေိုးလြွေးမြူ 

လရးလုပ်ငနး်ကုိ 

ကျေယက်ျေယမ်ပန ့်မပန ့် 

လုပ်နိုင်ရန် အလား 

အလာနည်းပါး 

တင်ရန်နှင့် လရ 

လမြာင်းြျေားမပင်ဆင် 

 ိန်းသိြး်ရနလ်ို 

ရာသီဥတုအလပါ်ြ ူ

တည်၍နှြ်းကိစုိုက် 

ပျေိုး ုတ်လုပ်လနရ 

ပပီး၊ လနရာလဒသ 

အြျေိုတ့ွေင်ဆနစ်ပါး 

ြဖူလုံြှုြျေားရှလိန 

 

လရ ုတ်စနစ်ြျေား  

ပိုြိုလကာင်းြွေန် 

လအာင် လဆာင်ရွေက် 

ရန်လိုအပ် 

နှင့ ် လရ ုတ် 

စနစ ်ြျေား  

ပိုြိုလကာင်းြွေန် 

လအာင် 

လဆာင်ရွေက ်

ရန်လိုအပ် 

(© JICA, 2013) 

 

၁.၁.၂ မြန်ြာနိုငင်ံ၏ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့်  ိြိုက်ြှုြျေား 

 

 မြန်ြာနိုငင်ံသည် ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုနငှ့် မပင်းထန်ရသာောသီဥတုအရမခအရန ြျားကုိ 

အကကီးအကျယခ်ံစားေသည့် နုိင်ငံ မြစ်သည်။  ကြ္ဘာလံုးေုိင်ော ောသီဥတုအန္တောယ် အညွှန်းကိနး် 

(Global Climate Risk Index)   အေ မြန်ြာနိုငင်ံသည် ရကာက်ပသဲီးနှံနှင့် 

အမခားစားနပေ်ိက္ခာအေင်းအမြစ်ြျား၊ အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းလုပ်ငနး်ြျား ထိခိုက်ပျက်စီး ပပီး 

လူဦးရေ အရမြာက်အမြား ရေွှ ရ့မပာင်း ရနောချ ထားေသည်အထိ ောသီဥတု ရမပာင်းလဲြှု 

ေဏ်ကိုခံစားေသည့် ထိပ်ေံုးသုးံနိုင်ငံ စာေင်း တွင်ပါဝင်သည်။ ြသကာရသးြီ နှစြ်ျားက 

ြိုးသွနး်ြှုပုံစံြျားရမပာင်းလဲမခင်း အပူချိန်ြျားမြင့်တက်လာမခင်း၊ ောသီဥတု ေုိးေွား မပင်းထန် 

လာမခင်းကဲသ့ိုရ့သာ  ောသီဥတု ရမပာင်းလဲြှု ၏ သွငမ်ပင်လက္ခဏာြျားကုိ တိုင်းမပည်တစ်ဝနး် 

ခံစားသကေပပီး၊ ၄င်းတိုအ့နက်ြ ှ ဥပြာ အချို က့ိ ုရအာက်တွင် ရြာ်မပ ထားသည်။  

၁။ အပူပိငုး်လဒသြျေား (စစက်ိငု်း၊ ြန္တလလး၊ ြလကွေးလဒသြျေား) တွေင ် ြိုးလြါင်ြှုြျေား အမဖစ်ြျေား 

လာမြင်း။ 

၂။ ကန်းရုိးတန်းလဒသြျေား အ ူးသမဖင့ ် ရြိုင်ကန်းရုိးတန်း၊ ဧရာေတီမြစ်ေှြ်းလဒသနှင့် 

ြွေန်မပည်နယ် ြျေားတွေင် ဆုိင်ကလုန်းြုနတ်ိုင်း၊ လလလပွေလှိုင်းြျေား၊ လလမပင်းြျေား၊ လရကကီးလရလျံှေ 

ြှုြျေား အမဖစ်ြျေားလာမြင်း။ 

၃။ မြန်ြာနုိင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိငု်းလဒသနှင့် ြိုးလြါင်လရရှားလဒသြျေားတွေင် အပူြျေိန်မြင့် 

တက်လာမြင်း။ 
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၄။ တနသသာရီ၊ ရန်ကနု်၊ ရြိုင်၊ ဧရာေတီ၊ ြွေန်မပည်နယ်နှင့် နိုငင်ံ၏လနရာလဒသအြျေိုတ့ွေင် 

အဆက်ြမပတ် ြိုးရွောသွေနး်မြင်း၊ ကန်းရုိးတန်းလဒသြျေားနငှ့် ဧရာေတီမြစ်ေြှ်း လဒသြျေားတွေင် 

ပင်လယ်လရြျေက်နာှမပင် မြင့်တက်လာမြင်း။ 

မြန်ြာနိုငင်ံသည် ရာသီဥတု၊ လရနှင့ ် ငလျှေင်အန္တရာယ်ြျေားကုိ လတွေ ့ကကုံ ြံစားလနရလသာ 

နိုငင်ံမဖစ်သည်။  ၁၉၆၈ ြုနှစတ်ွေင် စစလ်တွေဆုိင်ကလုန်းြုနတ်ိုင်း၊ ၁၀၇၅ ြုနှစတ်ွေင် ပုသြ်ိ 

ဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ၁၉၈၂ တွေင် ဂွေဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ၁၉၉၄ တွေင် လြာင်လတာ 

ဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ၂၀၀၆ ြုနှစတ်ွေင် ြာလာဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ၂၀၀၈ ြုနှစ ် လြလတွေင် 

ဆုိင်ကလုန်းနာဂစ်၊ ကိြုန်ဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း ြျေား သာြက ၂၀၀၄ ြုနှစ၊် ၂၀၁၀ ြုနှစန်ှင့ ် ၂၀၁၅ 

ြုနှစတ်ွေင် မဖစ်ပွေားြဲလသာ လရကကီးနစ်မြုပ်ြှုြျေားသည် ဆုိးရွေားလသာ ြုိးလလေသဆုိင်ရာ နှင့် 

လရလဘးဆုိင်ရာ မဖစ်ရပ်ြျေားမဖစ်သည်။ 

ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုအတိုင်းအတာ 

၂၀၁၅ - ၁၆ ြုနှစ် ြ ှ ၂၀၁၆ - ၁၇ ြုနှစ်အ ိ လရကကီးနစမ်ြုပ်ပျေက်စီးလသာ သီးနှံြျေား 

ြျေားမပားလာပပီး ၂၀၁၈ ြုနှစတ်ွေင် ြိုးရွောသွေနး်ြှု ပိုြိုြျေားမပားလာသမဖင့် သီးနှံပျေက်စီး ဆံုးရှုံးြှု ြျေား 

ပိုြိုဆုိးရွေားလာြဲ့သည် (ဇယား ၂) ။ ယြုနှစအ်တွေင်း ကရင်နှင့ ် ြွေန်မပည်နယ်ြျေားသည် 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုဒဏ်ကို ပိုြိုြံစားြဲ့ရသည်။ ြွေန်မပည်နယ်တွေင် ၇၃၄၆၂ ဧကြန ့် 

လရကကီးနစမ်ြုပ်ြဲပ့ပီး ၂၆၇၆၀ ဧကြန ့် ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြဲ့ရသည်။ လနာက်လာြည့် နှစြ်ျေားတွေင ်

ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုြျေားကုိ ကာကွေယ်ရန်အတွေက် နည်းလြ်းြျေား အလျှေင်အမြန ် ြျေြှတ်လဆာင်ရွေက် ရန် 

လိုအပ်လနပါသည်။ 
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ဇယား ၁.၂။ နှစအ်လိုက် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အြျေို ရ့ှိ လရကကီးနစ်မြုပ်ြှုနှင့် ပျေက်စီးြှု စာရင်း 

(ဧက) 

စဉ် မပည်နယ်/ 

တိုင်း 

၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ၂၀၁၈ (ကသဂုတ် ိ) 

လရမြုပ် ပျေက်စီး လရမြုပ် ပျေက်စီး လရမြုပ် ပျေက်စီး လရမြုပ် ပျေက်စီး 

၁။ ကြျေင် ၃၃၅၅၂ ၁၂၉၅၉ ၁၁၇၅၇ ၄၁၆၄ ၃၀၀၅၁ ၁၃၄၅၂ ၈၀၈၂ ၁၄၈၈ 

၂။ စစ်ကုိင်း ၂၄၈၅၉၉ ၁၅၂၉၀၁ ၆၆၃၈၅ ၃၁၄၁၆ ၁၇၁၈၅၈ ၅၁၆၉၉ ၁၀၈၄၉၂ ၆၇၈၀၀ 

၃။ ပဲြူး ၃၇၆၄၄၆ ၁၅၂၈၄၇ ၁၆၇၂၇၃ ၁၁၁၉၀၆ ၂၄၀၅၇၇ ၇၂၈၅၄ ၄၉၇၇၀၆ ၁၉၂၈၆၅ 

၄။ ြလကွေး ၉၈၆၄၆ ၆၅၉၁၂ ၆၂၇၀၆ ၂၄၀၃၂ ၁၃၅၇၁၂ ၈၃၁၈၈ ၂၅၉၉၀၂ ၁၆၉၈၉၂ 

၅။ ရြိုင် ၂၉၁၂၁၉ ၂၁၇၂၄၆ ၄၈၇၂ − − − ၅၅၂၅ − 

၆။ ရန်ကုန် ၁၁၆၈၉၄ ၅၆၄၈၆ ၇၇၈၄၉ ၅၆၂၀၇ ၃၂၉၉၆ ၄၅၈၄ ၅၅၂၇၉ ၁၉၈၅၈ 

၇။ ဧရာေတီ ၃၁၈၈၄၃ ၂၂၄၅၁၅ ၃၂၇၄၉၅ ၂၂၃၉၄၁ ၁၄၂၄၇၁ ၇၉၃၄၈ ၁၃၂၄၁၅ ၄၁၄၄၉ 

 စုစုလပါင်း ၁၅၂၀၂၂၆ ၈၈၉၃၇၆ ၇၆၃၄၄၅ ၄၆၀၆၃၃ ၈၅၀၃၂၈ ၃၂၉၅၃၅ ၁၂၃၃၅၅၇ ၅၆၃၅၂၇ 

(ရင်းမြစ်- စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၈) 

 

၁.၂ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဆိုတာဘာလဲ 

၁.၂.၁ နိဒါန်း 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်း၏ အဓိကအလကကာင်းရင်းြှာ လရနံနှင့်လကျောက်ြီးလသွေးက့ဲ သို ့ လသာ 

လကျောက်မဖစ်ရုပ်ကကင်းလလာင်စာြျေား လလာင်ကျွေြ်းမြင်းလကကာင့် ကာဗွေန်ဒိုင ် လအာက်ဆုိဒ် ကဲသ့ိုလ့သာ 

ဖန်လုံအိြ ် ဓာတ်လငွေြ့ျေား လလ ုအတွေင်း  ုတ်လွှတ်မြင်းလကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ လူတို၏့ 

လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားမဖစ်လသာစိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ကိငု်မြင်းနှင့ ်သစလ်တာမပုန်းတီးလာ ြှုြျေားသည်လည်း 

ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုကုိမဖစ်လစလသာ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေြ့ျေား  ုတ် လွှတ်ြှုြျေားမပားလာမြင်း၏ 

အဓိကအလကကာင်းအရာြျေားတွေင် ပါေင်သည်။ ဖန်လံုအိြ် ဓာတ်လငွေြ့ျေားတွေင် ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ်၊ 

ြီသနိ်းနှင့ ်နိုက် ရိဂုျေင်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ် ဓာတ်လငွေ  ့ြျေားပါေင်သည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာမြင်းတွေင် 

ကြ္ဘာကကီး၏ ပျှေြ်းြျှေအပူြျေိန် တိုးလာြှု (ကြ္ဘာကကီးပလူနွေးလာြှု) သည်လည်း အဓိကလက္ခဏာတစ်ရပ် 

မဖစ်သည်။ လလ ုအတွေင်း ြိုလအာင်းပိတ်ြိလနလသာ ဓာတ်လငွေပ့ူြျေားသည် လဂဟစနစ်အလပါ်တွေင် 

သကလ်ရာက်ြှုြျေားစွော ရှိသည့်အနက် ပင်လယ်လရြျေက်နာှမပင်မြင့်တက်လာမြင်း၊ ရာသီဥတု ဆုိးရွေား 

မပင်း န် လာမြင်း နှင့ ် ြိုးလြါငလ်ာမြင်း တိုလ့ကကာင့် လတာြီးလလာင်လွေယ်မြငး်စလသာ အကျေိုးသက် 

လရာက်ြှုြျေား ရှိလာသည်။ 

 



 

10 
 

 

ပုံ ၁-၆ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု သဘာေ (© IPCC, 2006) 

ကွေမဲပားမြားနားလသာကဏ္ဍြျေားြှ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ုတ်လွှတ်ြှု အလသးစိတ်ကို ပု ံ၁-၇ တွေင် 

မပသ  ား ပပီး၊ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ရာစိုက်ပျေိုးလမြသုးံစွေဲမြင်းြှ  ုတ်လွှတ်ြှုကိ ုပု ံ၁-၈ တွေင်မပသ ားသည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရး ကဏ္ဍသည် ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိက် ြဟုတ်လသာ  ဖန်လံုအိြ ်ဓာတ်လငွေ  ့ ုတ်လွှတ်ြှုတွေင်  

အြျေားဆံုး (ကြ္ဘာလုံးဆုိင်ရာ ဖန်လုံအိြ ် ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြျေု၏ ၅၆ ရာြိုငန်ှုန်း) မဖစ်သည်။ 

လြွေးမြူလရး ကဏ္ဍြှ ၁၄.၅  ရာြိုငန်ှုန်းနှင့အ်စားအစာစနစြ်ျေားြှ ၁၉-၂၉ ရာြုိင်နှုန်းမဖစ်သည် (ပု ံ၁-၉) 

။ စိုက်ပျေိုးလရး ကဏ္ဍြှ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ ုတ်လွှတ်ြှုကို လလျှော့ြျေနိုင်လသာ နည်းလြ်းြျေိုးစုံရှိသည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရး လုပ်ငနး်ြျေားြှ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ တုလ်ွှတ်ြှုကုိ လလျော့ြျေနုိင်သည့် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့

 ုတ်လွှတ်ြှုလလျော့ပါးသက်သာလစသည့်လုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်တွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်ကုနသ်ည် ဖန်လုံအိြ ်

ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု က် သာလွေန်လစရန် သွေငး်အားစုြျေားကုိ အကျေိုးရှိစွော အသုးံမပုမြင်းဟူလသာ 

လဆာင်ရွေကြ်ျေက် အသစြ်ျေားကုိ လုပ်ကုိင်လဆာင်ရွေက်မြင်းြျေား ပါေင်သည ်  (Smith et al.  2014). ။ 
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ပုံ ၁-၇ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု အလသးစိတ်လဖာ်မပ ားလသာပုံ 

(Source:www.fao.org/climatechange) 

 
ပု ံ၁-၈ စိုက်ပျေိုးလရးနှင့်လမြအသုးံြျေြှုလကကာင့်ကြ္ဘာလံုးဆိုင်ရာ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ ုတ်လွှတ်ြှု 

(၂၀၁၀) (© Delgado and Negra, 2014) 

http://www.fao.org/climatechange


 

12 
 

အမြားအလရးကကီးလသာ  ုတ်လွှတ်ြှုလလျှော့ြျေလရးနည်းလြ်းြှာ စိုက်ပျေိုးလရး လုပ်ငနး် ြျေားြ ှ

ကာဗွေန် ိန်းြျေုပ်နိငု်လသာ စွေြး်ရည်တိုးမြှင်လ့အာင် လဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖစသ်ည်။ အပင ် ြျေားနငှ် ့

လမြဆီလွှာြျေားသည် လလ ု ဲြှ ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ်ကုိ စုပ်ယူပပီး ၎င်းတို၏့ ဇီေလလာင်စာအတွေက် 

သိြး်ဆည်း ားလသာ စွေြး်ရည်ရှိသည်။ ယင်းမဖစ်စဉ်ကို ကာဗွေန ်  ိန်း သိြး် ားမြင်းဟုလြါ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးလုပ်ငန်းြျေားတွေင် ကာဗွေန် ိန်းြျေုပ်မြင်းနည်းလြ်း (၂) ြုြှာ ရွေက်ဖုံးလွှြး်ြှု 

ြျေားလစမြငး် (ဥပြာ သီးနှံ သစလ်တာ လရာလနှာ စုိက်ပျေိုး မြင်း) နှင့ ် လမြမပငြ်ှု လလျှော့ြျေမြင်း (ဥပြာ 

 ွေန်ယက်ြှု လလျှော့ြျေမြင်း) ြျေား မဖစ်ကကသည်။ သိုရ့ာတွေင် သစပ်င်ြျေားြတု်လှဲမြငး်နငှ့် လမြကကီးြျေားကို 

 ွေန်ယကမ်ြင်းြျေား မပုပါက  ိန်းြျေုပ်  ားလသာ ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိက်ြျေား လွေတ် ွေက် 

သွေားြည်မဖစ်သမဖင့ ် ဤနည်းလြ်းသည်လည်းအပြဲ ာေရြမဖစ်နိုင်ပါ။ လဖာ်မပပါစိနလ်ြါ်ြှုြျေားရိှ 

လနလသာ်လည်း စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်ြျေားနငှ့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိမြင်းနှင့် စားနပရ်ိက္ခာလုံမြုံ ြှု 

ြျေားအတွေက် ကာဗွေန် ိန်းြျေုပ်မြင်းနည်းလြ်းကုိ တိုးမြင့်လဆာင်ရွေကရ်န ်အလရးကကသီည်။ 
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ပု ံ၁-၉ စိုက်ပျေိုးလရး၏ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု အြျေိုးအစားြျေား    

 (Source: CCAFS Big Facts: Food emissions) 

လြွေးမြူလရးတိရ စ္ဆာန်ြျေားနငှ့် အညစ်အလကကးြျေားသည် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ ဓာတ်လငွေ ့ ုတ် 

လွှတ်မြင်းအတွေက် အဓိကကျေသည်။ တိုက်ရုိက် ုတ်လွှတ်ြှု၏ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်း၊ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေအ့ားလုံး၏ ၇ ရာြုိင်နှုန်း၊ လြွေးမြူလရးအတွေက် လမြယာသုံးစွေဲြှုအလမပာင်းအလဲကို 

 ည့်သွေင်းတွေက်ြျေက်ပါက ၁၄.၅ ရာြိုငန်ှုန်းအ ိ ၊ စားမြုံ ့မပန်သတ္တ ေါြျေား = လြွေးမြူလရး 

တိရ စ္ဆာန်အားလုံး၏ ၈၀ ရာြုိင်နှုန်း (ကကက၊် ကကကဥ်၊ ေက်သား၊ ပရုိတိန်း ုတ်လုပ်ြှု က် 

အြဲသား ုတ်လုပ်မြင်းက ၆ ဆ ပိုသည်) 

 

ပု ံ၁-၁၀ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုနှင့်သဟဇာတမဖစ်မြင်း ၊ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှုကို 

လလျော့ပါးလစမြင်း နှင့် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုတိုအ့တွေက် အလလျှော့အတင်းနှင့် လပါင်းစည်း အကျေိုး 

သက်လရာက်ြှုြျေား (Source; Vermeulen et al., 2012, p. C-3) 

၁၉၇၀ မပည့်လွေန်နစှ်ြျေားကတည်းက ကြ္ဘာကကီး၏ပျှေြ်းြျှေအပူြျေိန်သည် ဆယ်စုနစှ် တစ်စုလျှေင် ၀.၂ 

စင်တီဂရိတ်နှုနး်မဖင့် တိုးတက်လာပပီး ပျှေြ်းြျှေြိုးရွောသွေန်းြှုသည်လည်း လွေန်ြဲ့လသာ နှစ်လပါင်း ၁၀၀ 

အတွေင်းြစှ၍ ၂ ရာြိုငန်ှုန်း တိုးတက်လာလသာလကကာင့် လနာက်လာ ြည့် ရာစုနစှ်တွေင် ကြ္ဘာကကီးသည် 

https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions
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၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ပိုြိုပူလနွေးလာနုိင်သည်။ ကာလတိုတွေင် ဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်းြျေား၊ ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ 

အပူလှိုင်းမဖတ်မြင်းနှင့ ်လရကကီးလရလျှေံြှုြျေား ပုိြိြုျေား မပားလာနုိင်သည်။ 

 
ပု ံ၁-၁၁ ကြ္ဘာ့လမြြျေက်နှာမပင် အပူြျေိန် (၁၈၈၀ ြ ှ၂၀၂၀ ြုနှစ်အ ိ) 

(Source: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081648.g003).  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုသည် ကြ္ဘာလုံးဆုိင်ရာမပဿနာတစ်ရပ်မဖစ်ပပးီ ကြ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှ ိ

လူသားြျေားအလပါ် အပျေက်သလဘာလဆာင်လသာ အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုြျေားရှိ သည်။ ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲလာမြင်းသည် လယ်သြားတို၏့ လူြှုဘေအလပါ် မပင်း န်စွော သကလ်ရာက်နိုင်ပပီး 

လူသားတုိ ့ လုပ်ကုိင်လျှေက်ရှလိသာ စုိက်ပျေိုးလရးနည်းလြ်းြျေားကိပုါ လမပာင်းလဲလစနိုင်သည်။ 

အလွေန်အြင်း ကွေဲမပားမြားနားလသာ ရာသီဥတုပုံစံြျေား၊ စိုက်ပျေိုးရာသီ ပိုြိုတိုလတာင်းလာမြင်း၊ 

ရာသီဥတုြျေား ဆုိးရွေားမပင်း န်လာမြင်းနှင့် အမြားလသာ လမပာင်းလဲ လာြှုြျေားလကကာင့် အ ူးသမဖင့် 

အပူပိငု်းလဒသရှိလုပ်ကွေက်ငယ်လယ်သြားြျေားအတွေက် ကကီးြားမပင်း န်လသာ မပဿနာြျေား မဖစ်လာ 

သည်။ လမပာင်းလဲလာလသာရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်လစရန်အတွေက် အရင်းအနှီးနည်း 

ပါးမြင်း၊ လူြှုလရး၊ နည်းပညာနှင့် လငွေလကကးဆုိင်ရာ အြက်အြဲြျေားလကကာင့် ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားသည် 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုကို ပိုြိုြံစားရသည်။ အကျေိုးဆက်အားမဖင့် ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားရှိ 

အစိုးရအဖွေဲ ြ့ျေားသည်လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိြည့် လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေား 

ကုိ လျေင်မြန်စွော ဦးစားလပး လုပ်လဆာင်လာကကရသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံသည်လည်း ရာသီဥတုလမပာင်းလဲ 

လာြှုကို လတွေ ့ကကုံ ြံစားလနရပပီး မပဿနာလမဖရှင်းနိုငြ်ည့ ်နည်းလြ်းြျေားကုိ ရှာလဖွေလာကကသည်။ 

သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုတိုးတက်လာလစရန် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာမြင်းလကကာင့် မဖစ်လပါ် 

လာလသာမပဿနာြျေားကုိ လမဖရှင်းကကရြည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာမြင်း၏ အကျေိုးဆက်ြျေားနငှ့် 

စိုက်ပျေိုးလရးအလပါ် အကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေားကုိ သတိရှိလစရန် စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ကိငု်သြူျေားသည် 

ပညာတတ်ရန် လုိအပ်သည်။ သိုြ့ှသာ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာမြင်းနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် 

စိုက်ပျေိုးနည်းလြ်းြျေားကုိ လလ့ကျေင့်လပးနိုင ်ြည်မဖစ်သည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံအစိုးရသည် စိုက်ပျေိုးလရးကို အဓိက ားလုပ်ကိုင်ကကပပီး လကျေးလက်လဒသ တွေင် 

လန ုိင်သူြျေား၏ တစ်ဦးြျေင်းေင်လငွေ တုိးတက်ရရှိလစရန်အတွေက် စီးပွေားလရးမပုမပင် လမပာင်းလဲြှုြျေား 

ကမာၻ႕ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081648.g003
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မပုလုပ်ြဲ့လသာလကကာင့် နိုငင်ံ၏စီးပွေားလရးသည် ၂၀၁၂ ြ ှ ၂၀၁၃ ြုနှစအ်တွေင်း ၇.၃ ရာြိုငန်ှုန်း 

တိုးတက်လာြ့ဲသည်။ သိုလ့သာ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုသည် စီးပွေားလရး တုိးတက်လာြှုကို 

ပြိြ်းလမြာက်လျှေက်ရှိသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံသည် နှစစ်ဉ် ရာသီဥတုဆုိးရွေားြှု ြျေား အ ူးသမဖင့ ်

လရကကီးလရလျံှေမြင်း၊ ြိုးလြါငမ်ြင်းနှင့် အပူပိုင်းြုန်တိုင်းြျေားသည် လကျေးလက်လနလူြျေား၏ 

အသကလ်ြွေးေြး်လကကာင်းကိသုာြက နိုငင်ံ၏စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံြှု ကိပုါ ပြိြ်းလမြာက်လနသည်။ ၂၀၀၈ 

ြုနှစတ်ွေင် မြန်ြာနိုငင်ံ၌ အဆင့ ် ၄ ရှ ိ ဆုိင်ကလုန်းနာဂစ် တိုက်ြတ်ြဲ့သည်။ ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ 

အစီရင်ြစံာအရ ဆုိင်ကလုန်းနာဂစ်လကကာင့် လယ်ယာ ကဏ္ဍတွေင ်  ိြိုက်ဆံုးရှုံးြှုြျေားစွော ရှိြဲပ့ပီး 

သီးနှံတန်ြျေိန်လပါငး် ၈၀၀၀၀ ဆံုးရှုံးြဲ့ရပပီး စိုက်ပျေိုးသီးနှံ ဟက်တာလပါငး် ၃၄၀၀၀ ပျေက်စီးြဲ့ရသည်။ 

သုိလလှာင်သးီနှံ တန်ြျေိန ်လပါငး်၂၅၁၀၀၀ ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြဲ့ရသည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှုနှင့် ဆက်စပ်လသာ လဘးအန္တရာယ်ြျေား၏ 

အကျေိုးဆက်ြျေားလကကာင့် 

• ြိုးလြါငြ်ှုမဖစ်ရပ်ြျေား တိုးလာမြင်း 

• ဆုိင်ကလုန်း/ လလမပင်းတိုက်ြတ်ြှု ကကိြန်ှုန်းနှင့ ်မပင်းအားတိုးလာမြင်း 

• အလမပာင်းအလဲမြန်ပပီး စံြျေိန်ြျေိုးမပင်း န်လသာြိုးရွောသွေနး်သည့် မဖစ်ရပ်ြျေား 

• လရကကီးလရလျံှေမြင်းနှင့် လလလပွေလှိုင်းြျေား မဖစ်လပါ်ြှု တိုးလာမြင်း 

• အပူြျေိန်ြျေား လွေန်ြင်းစွောတိုးလာမြင်း 

ဂျောြန်တို၏့ ကြ္ဘာ့ရာသီဥတု အန္တရာယ်အညွှန်းကိန်း ၂၀၁၈ အရ မြန်ြာနိုငင်ံအား ၁၉၉၇ 

ြုနှစ်ြ ှ ၂၀၁၆ ြုနှစ်အတွေင်း ဆုိးရွေားလသာ ရာသီဥတုမဖစ်ရပ်ြျေားလကကာင့်  ိြိုက်ြှု 

အြျေားဆံုးနိုငင်ံြျေားတွေင် အဆင့် ၃ အလနမဖင့် သတ်ြှတ် ားသည် (အက်စတိန်းနှင့် အလပါင်း ပါြျေား 

၂၀၁၈)။ ၎င်းအန္တရာယ်အညွှန်း ကိန်းသည် အစိုးရ၏ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှုကုိ 

လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်လအာင် လုပန်ိုငြ်ှု နှင့ ် မပင်း န်ြှုနည်းပါးလစရန် လဆာင်ရွေက် နိုငြ်ှု 

အလပါ်ြူတည်၍ သတ်ြှတ်မြင်းမဖစ်သည်။ လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြှု ဆုိသည်ြှာ ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲလာြှု၏ ရုိက်ြတ်ြှုြျေားလကကာင့် လရ ိန်းနံရံ တည်လဆာက်မြင်း၊ အမြားအလမြြံ 

အလဆာက်အအံုြျေား တည်လဆာက်မြငး် ဟူလသာ ကကိုးပြ်း အား ုတ်ြှုြျေားကုိ ရည်ညွှန်း သည်။ 

လလျော့ပါးလစမြင်းဟူသည်အ ူးသမဖင့ ် ကာဗွေန် ုတ်လုပ်ြှုကို လလျှော့ြျေမြင်းမဖင့် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲလာြှုကို မဖစ်လပါ်လစလသာအလကကာင်းြျေားကုိ လလျော့ပါးလစမြငး်မဖစ်သည်။ အားမပင်းလသာ 

ဆုိင်ကလုန်းြုန်တိုင်း ြျေားလကကာင့် လမြပပိုြှုြျေားနစှ်စဉ်တိုးလာပပီး၊ မြစ်ေကျွေန်းလပါ်လဒသြျေားသည် 

အပူပိငု်းြုန်တိုင်းဒဏ်ကုိြံစားရပပးီ၊ ပူမပင်းလမြာက်လသွေလ့သာ လဒသြျေားတွေင် ြိုးလြါငမ်ြင်းဒဏ်ကို 

ြံစားလနကက ရသည်။ 
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၁.၂.၂ သီးနှ/ံစိုက်ပျေိုးသြူျေားအလပါ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာမြင်း၏ ရုိက်ြတ်ြှုြျေား 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုသည် လရရှည်တွေင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ 

ဖူလုံြှုအလပါ်တွေင် ရုိက်ြတ်ြှုြျေား ရှိလာနုိင်လသာလကကာင့် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစြ်ျေား  ွေန်းကားလာရန် လုိအပ်သည်။  ုိအ့မပင် 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လုပ်ြှုတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းြျေားြ ှ သိသာစွော ြျေားမပား လျှေက်ရှိသည်။ 

သိုမ့ဖစ်၍ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှုအလပါ် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏ အားနည်း ြျေက်ြျေားကုိ 

သတိမပုြိပပီး၊ စားနပရိ်က္ခာဖူလုံြှုရှိလစရန်အတွေက် လုပ်လဆာင်ရြည့် အြျေက် ြျေားကုိ 

နိုငင်ံလတာ်အာဏာပိုငအ်ဖွေဲ ြ့ျေားသာြက လဒသြံအသိငု်းအေိုင်းြျေားပါ ပူးလပါင်း လဆာင်ရွေကရ်န် 

အလွေန်ပငအ်လရးကကီးပါသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု၏ ရုိက်ြတ်ြှုြျေား ကုိ သကသ်ာလစပပီး 

စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုရှိလစရန်အတွေက် လရရှည်တည်တံ့လသာ သီးနှံစုိက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်မြင်း၊ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေရှိမြင်း၊ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှု၏ 

ရုိက်ြတ်ြှုြျေားကုိ လလျော့ပါးလစမြငး်ဟလူသာ ရာသီဥတုနှင့်ကုိက်ညီြည့် စိုက်ပျေိုးလရးစနစ်ကို 

လက်လတွေလ့ဖာ်လဆာင်သွေားရြည်မဖစ်သည်။ 

လလ ုအတွေင်း ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ်နှင့် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေြ့ျေား မြင့်တက်လာမြင်း သည် 

နှစစ်ဉ်ြိုးရွောသွေနး်ြှုပုံစနံှင့ ် အပူြျေိန်ြျေားလမပာင်းလဲလာမြင်း၊ ရာသီဥတု အလမြအလနနှင့် ကိကု်ညီသည့ ်

ပိုးြွှားလရာဂါနှင့ ်လပါငး်မြက်ြျေား ရှင်သနပ်ွေားြျေားလာလသာလကကာင့် စိုက်ပျေိုး လရးနည်းလြ်းြျေားအလပါ် 

ရုိက်ြတ်ြှုြျေားစွော ရှိလာသည်။ လယဘုယျေအားမဖင့ ် စိုက်ပျေိုးလရး ရာသီဥတု အလမြအလနြျေား 

ဆက်တိုကလ်မပာင်းလဲလာြှုလကကာင့် စိုက်ပျေိုးရာသီကာလ၊ သီးနှ ံ စိုက်ြျေိန်နှင့် ရိတ်သိြ်းြျေိန်၊ လရရရှိြှု၊ 

လရအသုံးမပုသည့်ပြာဏတိုန့ှင့အ်တူ သီးနှံပင်တို၏့ ပင်ရည်ပျေြံှုနှင့် အစာြျေက်လုပ်ြှုတိုပ့ါ 

လမပာင်းလဲလာလစနိုင်ပါသည်။ 

 

ြိုးရွောသွေန်းြှုနည်းပါးမြင်းနှင့် ြိုးလြါင်မြင်း 

အြျေားအားမဖင့် ြိုးကကိုကာလြျေားတွေင် ြုိးလြါင်မြင်းလကကာင့် လမြအစုိ ဓာတ်နည်းပါးပပီး 

သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုကို ဆုိးရွောစွော  ိြိုက်နိုင်သည်။ နိုငင်ံအလယ်ပိုင်း အပူပိငု်းလဒသ ြျေားတွေင် 

ြိုးလြါငသ်ည့်နှစြ်ျေားအတွေင်း လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို ့ အစားအစာ မပတ်လပ်သည် သာြက 

သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုကိပုါ ြျေားစွော ိြိုက်ရပါသည။် ၂၀၁၀ ြုနှစတ်ွေင် ဆုိးဆုိးရွေားရွေား ြိုးလြါငမ်ြင်းလကကာင့် 

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရှိလကျေးရွောြျေားတွေင်လရမပတ်လပ်ပပီး၊ ပဲ၊ ကကံ၊ ြရြ်းြျေဉ်နှင့် စပါးအ ွေက် 

နှုန်းြျေားအလွေန်အြင်း ိြိုက်ြဲ့ရသည်။ အြျေိန်တိုအတွေင်း ြိုးမပင်း န်စွော ရွောသွေနး်မြင်းနှင့် 

အြျေိန်ကာလာကကာမြင့်စွော ြိုးလြါငမ်ြင်းတိုလ့ကကာင့် လကျေးလက်လနမပည်သတူိုအ့တွေက် သီးနှံစုိက်ပျေိုး 

မြင်းနှင့ ်ေင်လငွေရရှိလအာင်လဆာင်ရွေက ်သည့ ်လုပ်ငနး်ြျေားတွေင် အြက်အြဲြျေားစွော ကကုံ လတွေလ့နရသည်။ 
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ြိုးသည်း န်မြင်းနှင့် လရကကီးလရလျံှေမြင်း 

၁၉၇၈ ြုနှစြ်တိုင်ြီ ြိုးရွောသွေန်ရက ် ၁၄၇ ရက်ရှိြဲ့လသာလ်ည်း၊ ၁၉၇၈ ြုနှစ ် လနာက်ပိုင်းတွေင် 

ြိုးရွောသွေနး်ရက်ြျေား သိသာစွော လလျော့နည်းလာသည်။ သိုရ့ာတွေင် နိုငင်ံအနှံ ့ အမပားတွေင ်

ြိုးသည်း န်စွော 

ရွောသွေနး်ပပီးလနာက်လရကကီးလရလျံှေြှုမဖစပ်ွေားသည့်မဖစ်စဉ်ြျေားကုိအလတွေရ့ြျေားလာသည်။ 

ြိုးသည်း န်စွော ရွောသွေနး်ြှုလကကာင့် လရကကီးလရလျံှေြှုြျေား လတွေ ့ကကုံ ြံစား လနရသည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစြ်ှစ၍ 

ဆည်ြျေား၏ လရပုိလွှဲြျေား ကျေိုးကျေမြင်းတိုလ့ကကာင့် စပါးြငး် ြျေားစွော လရလွှြ်းြံြဲရ့သည်။ 

အမြားသီးနှံတစ်ြျေိုး စိုက်ပျေိုးရန်အတွေက် ဖုံးလွှြ်းသွေားလသာ သဲြျေားကုိ ဖယ်ရှားရှငး်လင်းရန် 

လိုပါသည်။ ပုံြနှ်ြဟုတ်လသာ ြုိးရွောသွေန်းြှုြျေားလကကာင့ ် လရကကီးလရလျှေံမပဿနာြျေား 

မဖစ်ပွေားြဲရ့ပါသည်။ 

                 

ပု ံ၁- ၁၂ လရလွှြ်းလနလသာ စပါးြင်း (ေ)ဲ နှင် ့ြိုးလရြရရှိ၍ ပတ်ကကားအက်လနလသာ စပါးြငး် (ယာ) 

(© Kyaw Ko Ko / The Myanmar Times) 

 

အပူြျေိန် 

သီးနှံတစ်ြုြျေင်းစီအလိုက် အပူြျေိန်တိုးလာြှုအလပါ် အကျေိုးသကလ်ရာကြ်ှုြှာ ယင်း သီးနှံ၏ 

ကကီး ွေားနှုန်းနှင့ ် ြျေိုးပွေားနိုင်လသာ သင့လ်လျော်ကိုကည်ီလသာ အပူြျေိန်လပါ်တွေင် ြူတည်သည်။ 

ပူလနွေးြှုသည ် ပူလနွေးလသာလဒသတွေင် စိုက်ပျေိုး ားလသာ သီးနှံြျေားအတွေက် လကာင်းကျေိုးြျေားရရှပိပီး 

အမြားပလူနွေးလသာလဒသရှိ သီးနှံြျေားကုိလည်း လမပာင်းလရွှစ့ိုက်ပျေိုး နိုင်သည်။ သုိရ့ာတွေင် 

သီးနှံတစ်ြျေိုး၏ သင့လ်တာ်လသာအပူြျေိန် က် လကျော်လွေန်၍ အပူြျေိန်ြျေား မြင့်တက်လာြဲ့လျှေင် 

အ ွေကန်ှုန်းြျေား ကျေဆငး်လာပါလိြ့်ြည ် (USGCRP, 2014).   ။ 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြှုအလပါ်ြူတည်၍ လာြည့်အနာဂတ်ကာလတွေင် ကြ္ဘာ့ 

အပူြျေိန်သည ် လာြည့်ရာစုနစှ်အတွေင ် ၂ ဒီဂရီြ ှ ၄ ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ်အ ိ တိုးလာနုိင်ပပးီ၊ 

ြိုးရွောသွေနး်ြှုပုံစံြျေား လမပာင်းလဲလာမြင်းလကကာင့် ဆုိးရွေားမပငး် န်လသာ လရကကီးလရလျှေံြှုြျေား နှင့ ်

ြိုးလြါငမ်ြင်းြျေားြကကာြဏကကုံလတွေလ့ာနုိင်ဖွေယ်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်ပျှေြ်းြျှေြိုးရွောသွေနး်ြှုြျေား လမပာင်းလဲ 

လာရံုသာြက ဆုိးရွေားမပင်း န်လသာ လရကကီးလရလျံှေြှုြျေားနငှ့ ် ြိုးလြါငမ်ြင်းြျေား မဖစ်ပွေားြှုနှုန်းြျေား 

တိုးလာနုိင်သည်။ 
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ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားရှိ ဆင်းရဲသားြျေားသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု၏ ရုိက်ြတ်ြှုကိ ု

အြံစားရဆံုးသူြျေား မဖစ်လာနုိင်သည်။ လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့ ်လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်ြည ်

အြျေက်ြျေားကုိ အလလး ား လုပလ်ဆာင်မြင်းြရှိပါက လူသနး်လပါင်းြျေားစွော ဆင်းရဲ ဒုက္ခြျေား 

လတွေ ့ကကုံ ြံစားရပပီး၊ ဆင်းရဲတွေင်းြလှွေတ်ြည့် လရရှည်ဖွေံ ့ပဖိုးတုိးတက်ြှုြျေား ရရှိနိုင ် ြည့် 

အြွေင့အ်လြ်းြျေားြလှည်း လေးကွောလနလပလိြ့်ြည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုလကကာင့် ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေား၏ စီးပွေားလရးတိုးတက်ြှုနှုန်းြျေား 

လနှးလကွေးနိုငလ်သာလကကာင့် လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့် လုိက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် ကိစ္စရပ်ြျေား 

လုပ်လဆာင်ရန်အတွေက် ရင်းနှီးမြုပ်နှြံှုြျေား မပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရး ကဏ္ဍအလပါ် 

ရုိက်ြတ်ြှုြျေားြတှစ်ဆင့် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်ြည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍကို လဖာ်လဆာင်နိုင်ပါက ဆင်းရဲြွေဲလတမြင်းနှင့် ငတ်ြွေတ်ြှုမပဿနာ ြျေားကုိ 

လလျော့ြျေနိုင်သည်။ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာြှု၏ ြူေါဒြျေားြျေြှတ်ရာတွေင် လျှေင်မြန်စွော 

ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လနလသာနုိင်ငံြျေား၌ လလျော့ပါးသက်သာမြင်းဟူလသာ ြူေါဒြျေြှတ်သင့်ပပီး၊ 

ဖွေံ ့ပဖိုးြှုအနည်းဆံုး နိုင်ငံြျေားတွေင် လုိက်လလျောညီလ ွေမဖစ်မြငး်ဟလူသာ ြူေါဒြျေြှတ်သင့်ပါ သည်။ 

 

ဆားငန်လရေင်လရာက်မြင်း 

၂၀၀၈ ြုနှစတ်ွေင် တိုက်ြတ်ြဲ့လသာ နာဂစ်ြနု်တိုင်းအပပီး မြစ်ေှြး်လဒသြျေား၏ သီးနှ ံ

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုြှာ ဆားငန်လရေင်လရာက်မြငး်လကကာင့် အကျေိုးအမြတ်ြျေား ဆံုးရှုံး ြဲ့ရသည်။ 

ယင်းလမြြျေားအား လမြဆီကသဇာနှင့် တည်လဆာက်ပု ံ မပန်လည်လကာင်းြွေန်ရန် လုပ်လဆာင်ြည် ဆုိပါက 

အြျေိန်နှင့်လငွေ ြျေားစွောကုနက်ျေနိုင်ပါသည်။ 

 

ဇယား ၁-၃ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု၏ ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေား (အာရှတိုက်) ြ ှြတူကွေဲမပားလသာ 

ကဏ္ဍြျေားအလပါ် အကျေိုးသက်လရာက်ြှု အကျေဉ်း 

လရ • လရြဲလတာင်ြျေား လပျောက်ကွေယ်သွေားမြင်းလကကာင့် လနွေရာသီ၌ မြစ်ကကီးအြျေားစု၏ 

လရစီး ဆင်းြှု နည်းပါးလာပပီး လူလပါင်းသန်းတစ်လ ာင်လကျော် ဒုက္ခြံစားရနုိင် 

• ဆီးနှငး်ြျေားအရည်လပျော်ကျေြှုလကကာင့် လနွေဦးလပါက်ကာလ လရကကီးလရလျံှေမဖစ်လပါ် နုိင် 

သည့် အန္တရာယ်ြျေားလာ 

• လတာင်နငှ့် အလရှ အ့ာရှတုိတ့ွေင် လမြာက်လသွေရ့ာသီ၌ လရမပတ်လပ်ြှုြျေား တုိးပွေားလာ 

• အလရှ လ့တာင်အာရှနငှ့် အိန္ဒိယတုိက်ငယ်တုိတ့ွေင ် ြုတ်သုနရ်ာသီအတွေင်း လရကကီး 

လရလျံှေ အန္တရာယ်ြျေား 

• လူဦးလရတိုးလာမြင်း၊ တစ်ဦးြျေင်းလရလုိအပ်ြျေက် ြျေားလာမြင်းနှင့် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲလာမြင်းလကကာင့် လရြက်ြြဲှုြျေား ပုိြုိြျေားလာနုိင် 
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စိုက်ပျိေုးလရး • ရာသီဥတုြတည်ပငိြြ်ှုြျေားလကကာင့် မဖစ်ပွေားလာလသာ လရကကီးလရလျံှေြှုနှင့် ြိးုလြါင်ြှု 

ြျေားလကကာင့် သီးနံှပျေက်စီးဆုးံရှုံးြှုြျေား ြျေားမပားလာနုိင် 

• ြိးုလရြျိေနြ်ျေားလသာလဒသြျေားတွေငသ်ာ စုိက်ပျိေုးလရးလုပင်နး် တုိးလာနုိင် 

• ဆီးနှငး်ြျေား အရည်လပျော်ကျေဆငး်လာလသာ လရြျေားနှင့် လရြဲလတာင်ြျေားြှ အရည် 

လပျော်ကျေလာလသာ လရြျေားကုိ ြှြီိအုား ား၍ လရသွေငး်စိုက်ပျိေုးလရး လုပင်နး်ြျေားတွေင ်

ရာသီအလစာပုိင်းတွေငသ်ာ လရရရိှနုိင်ပပီး ရာသီလနှာင်းပုိင်းတွေင ် လရြရနုိင်သမဖင့် 

ြျေားစွော  ိြိုက်နိုင် 

• ကန်းရိုးတန်းလဒသရိှ လမြနိြ့်လဒသြျေားတွေင် လုပက်ိုင်လသာ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပြ်ှုြျေား 

သည် လရကကီးလရလျံှေြှုနှင့် ဆားငန်လရေင်လရာက်ြှုတုိလ့ကကာင့်  ိြိုက်ပျေက်စီး 

• သီးနံှစုိက်ပျိေုးမြင်းနှင့် တိရိစ္ဆာန်လြွေးမြူလရးလုပင်နး်ြျေားတွေင် ပိးုြွှားလရာဂါြျေား ပုိြုိ 

မဖစ်ပွေားလာနုိင် 

လဂဟစနစ် • နုိင်ငံအြျေားစုအတွေက် လသြျောလလ့လာဆန်းစစ်ြှုြျေား ြရိှလသးလသာ်လည်း ဇီေြျိေုးစုံ 

ြျိေုးကွေဲြျေားအလပါ် အန္တရာယ်  

• လွေနြ်ဲလ့သာနှစ်လပါင်း ၂၀ လကျော်ကတည်းက အပူြျေိန်မြင့်တက်လာြှုလကကာင့် လတာြီး 

လလာင်မြင်းြျေား ြျေားမပားလာပပီး လနာင်အနာဂတ်တွေင် ပုိြုိြျေားလာနုိင် 

• အပူြျိေနမ်ြင့်ြားလာြှုနငှ့ ် အလငွေပ့ျံေနှုန်း ြျေားမပားလာမြင်းလကကာင့် မြက်ြင်းမပင်ြျေား 

 ိြိုက်ပျေက်စီးပပီး၊ လက်ရှိအလနအ ားကုိ ြလမပာင်းလဲနိုငပ်ါက သဲကန္တာရ မဖစ်လပါ် 

မြင်းြျေား တုိးလာနုိင် 

• ဟိြေန္တာလတာင်တန်းြျေားတွေငသ်ဘာေလပါက်ပင်ြျေိုးစံုသည် လက်ရှိလပါက်လရာက်ရာ 

လနရာြှ လတာင်အမြင့်ပုိင်းဆီသို ့လရွေလ့ျေားလာ 

• လရွှ လ့မပာင်းသွေားလာြှုနှုန်းနည်းလသာ ြျိေုးစိတ်ြျေားသည် ြျိေုးသုဉး်သွေားနုိင်ပပီး ၊ 

သဘာေလပါက်ပင်ြျေား လပျောက်ကွေယ်သွေားနုိင် 

(Source: Ludwig et. al, 2007) 

၁.၂.၃ မပဿနာြျေားကုိ ကိငု်တွေယ်လမဖရှင်းရန် အစိုးရ၏ ကကိုးပြး်အား ုတ်ြှုြျေား 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုကို တုံ ့မပန်ေန်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနငှ့်ေည်ရမြာင်း 

ဝန်ကကီးဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစတ်ွင်  မြန်ြာနိုငင်ံ ောသီဥတု ရမပာင်လဲြှုနှင့် သဟဇာတ မြစ်ရသာ 

စုိက်ပျိုးရေး ြဟာဗျူဟာကိ ု ရေးေဲွခဲသ့ည်။ ြဟာဗျူဟာသည် လူြှုရေး၊ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် 

နိုငင်ံရေးအေ သင်ရ့လျာ်ပပီးစားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှု၊ အာဟာေမပည့်ဝြှု၊ ြွံ ့ပြိုး တိုးတက်ြှု အမြင့်ြားေံုး 

မြစ်ရစြည့် ောသီဥတု ရမပာင်လဲြှုနှင့် လိုက်ရလျာညီေှိကာ ြန်လုံအိြ်ဓာတ်ရငွ  ့ ထုတ်လွှတ်ြှု 

ရလျာ့ပါးရစြည့် ရေေှည်တည်တ့ံရသာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငနး်ကုိ တိုး မြှင့် ရြာ်ရောင် ေန် မြစ်သည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ရလျာညီရထွေှိပပီး စီးပွားရေးအေ မြစ်နိငု်ရမခေှိရစေန်လည်း စီြရံေးေဲွ 

ထားသည်။  

 တစ်ချိန်တည်းြှာပင်ဝန်ကကီးဌာနသည်သက်ေုိင်သူြျားအားလုံး၏သရောတူညီြှုနငှ့်အတူ 

မြန်ြာ့စိကု်ပျိုးရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှု ြဟာဗျူဟာ (ADS) ကိ ု ညှိနှိုင်းရေးေဲွကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်



 

20 
 

ဇွနလ်တွင် တေားဝင် စတင်ရောင်ေွကခ်ဲ့သည်။ စားနပေ်ိက္ခာနှင့် အာဟာေ ြူလံုရေးသည် 

မြန်ြာ့စိကု်ပျိုးရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှု ြဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ် ၁၂ ေပ်တွင် တစ်ခုအပါအဝင် မြစ်သည်။ 

စိုက်ပျိုးရေးြွံ ့ပြိုး တိုးတက်ရစမခင်းသည် လယ်ယာနှင့် ရကျးလက်အိြ်ရထာင်စ ု ဝင်ရငွအပါအဝင် 

ကွမဲပားမခားနားရသာလြ်းရသကာင်းြျားြတှစ်ေင့် စားနပေ်ိက္ခာ ြူလုံြှု၊ အာဟာေမပည့်ဝြှုတိုက့ိ ု

အရထာက်အကူမပုလျက်ေှိသည်။  အာဟာေ အမပုအြူ ရမပာင်းလဲြှု ေက်သွယ်ရေး၊ အိြ်တွင်း 

စီးပွားရေးနငှ့် အိြ်ရနာက်ရြးဥယျာဉ် ကဲသ့ိုရ့သာ အစပျိုး ရောင် ေွက်ြှုြျား၊ ကွမဲပားမခားနားသည့်  

အြျိုးြျိုးရသာ စုိက်ပျိုးရေး  လုပ်ငနး်ြျား၊ ြံွ ့ပြိုးရေး အစီအစဉ်ြျားတွင်  အြျိုးသြီးြျား ပါဝင ်

လာရစရေး(လုိအပ်ပါက အြျိုးသြီးြျား ပါဝင ် ေြည့် အနိြ့ေံု်းခွဲတြ်း အပါအဝင်)၊  လူြှုရေး 

စည်းရံုးမခင်းနငှ် ့အြွဲ ြ့ွဲ စ့ည်းမခင်း ြျားတွင ်လည်း အရထာက်အကူမပု ြည်မြစ်သည်။    

 

မြန်ြာနိုငင်ံအစိုးရသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု၏ ဆုိးကျေိုးြျေားကုိ အြျေိုးသား အဆင့ ်

လိုက်လလျောညီလ ွေ လန ုိင်နုိင်လရး အစီအစဉ်ြျေား (NAPA) လရးဆွေဲပပီး (၁) စိုက်ပျေိုးလရး (၂) 

ကကိုတင်သတိလပးစနစ် (၃) သစလ်တာ (၄) မပည်သူက့ျေန်းြာလရး (၅) လရအရင်းအမြစ် (၆) 

ကန်းရုိးတန်းလဒသ (၇) စကြ်ှု လုပ်ငနး်နငှ့် စွေြး်အင်ကဏ္ဍ (၈) ဇီေြျိေုးစုြံျေိုးကွေဲ ကဏ္ဍြျေား တွေင် 

လဖာ်လဆာင်လုပ်ကုိင်လျှေက်ရှပိါသည်။ ဦးစားလပးအဆင့်အလနမဖင့် စိုက်ပျေိုးလရး၊ ကကိုတင် 

သတိလပးစနစ်နငှ့ ် သစလ်တာကဏ္ဍြျေားကုိ လုပ်ကုိင်လျှေက်ရှသိည်။ သိုရ့ာတွေင် သီးနှံစုိက်ပျေိုး 

 ုတ်လုပ်ြှုတွေင် အဓိကပါေင်သြူျေားမဖစ်သည့် လတာင်သြူျေားအကကား ရာသီဥတုလမပာင်းလဲ လာြှု၏ 

ရုိက်ြတ်ြှုြျေားကုိသတိ ားြလိစရန်အလွေန်ပငအ်လရးကကီးပါသည်။ ိုအ့မပင် တိုးြျေဲ ပ့ညာလပးေန် ြ်း 

ြျေားနငှ့ ် ြူေါဒြျေြှတ်သူြျေားသည်လည်း ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု ၏ မပဿနာြျေားကုိ 

ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းနိုင်ရန်အတွေက် ပညာတတ်လမြာက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ရာသီဥတုနှင့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရး လုပ်ငနး်အလကကာင်း သိကျွေြ်းမြင်းနှင့် လက်ြမံြင်းတိုသ့ည် 

လနာက်ဆံုးလမဖရှင်းရြည့် နည်းလြ်းြျေားမဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် အကျွေြ်းတေင်မဖစ်လာလစရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးကဏ္ဍ တွေင် 

ပါေင်လုပ်ကုိင်သူအားလုံးအား သင်တန်းြျေားလပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ နှင့် 

သင်ကကားလပးြည့် အလကကာင်းအရာြျေားသည် ရည်ရွေယ်လသာအုပ်စုနှင့ ် အဖွေဲ အ့စည်း လပါ်ြူတည်၍ 

လမပာင်းလဲနိုင်သည်။ အဘယ်လကကာင့်ဆိုလသာ် သင်ကကားြည့် အလကကာင်းအရာ ြျေားသည် 

ရည်ရွေယ်လသာအုပစ်ုနငှ့ ် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ြုြျေင်းအလိုက် လုိအပ်ြှုကွောမြားနိုင်လသာ လကကာင့်မဖစ်သည်။ 

လုပ်ငနး်ြွေင်အတွေင်း လုပ်ကိငု်လဆာင်ရွေက်လနသူြျေားအား အလမြြံ သလဘာ တရားြျေားကုိသာ 

ြိတ်ဆက်သငက်ကားလပးရန် လုိအပ်ပပီး၊ သင်တန်းဆရာအဆင့်၊ ဒီပလိုြာ အဆင့်၊ ဘွေဲရအဆင့်၊ 

ဘွေဲ လ့ွေန်အဆင့်ြျေားတွေင် တစ်ဆင့် က်တစ်ဆင့် တိုးမြှင့်သင်ကကားရ ြည်မဖစ်သည်။ 

ပ ြဦးစွော ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် ရုိက်ြတ်ြှုြျေားကုိ လတာင်သြူျေားအကကား 

သတိ ားြိလစရန်ြီဒီယာြျေိုးစံုသံုး၍လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ ုိအ့မပင်စိုက်ပျေိုးလရးနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေ 



 

21 
 

မဖစ်ြည့ ် စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်းကိလုကျောင်းသားြျေားနငှ့် စိုက်ပျေိုးလရးဌာနရှိ တိုးြျေဲ ပ့ညာလပး 

ေန် ြ်းြျေားကုိ ြိတ်ဆက်လပးရြည်။ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့ ်

စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်းကိ ုဘာသာရပ်တစ်ြုအလနမဖင့် တက္က သိလု် (သို)့ လလ့ကျေင့်လရးလကျောင်းြျေားတွေင် 

ြည်သည့်အြါကြျှေ မပဌာန်းသင်ကကားမြင်း ြရှိြဲ့ပါ။ သိုမ့ဖစ်ပါ၍ ယြုအြျေိန်သည် တက္က သိလု်နှင့် 

စုိကပ်ျေိုးလရးသိပ္ပံြျေား၌ ြတူညီလသာ အဆင့ ်အားလုံးအတွေက် သင်ရုိးတစ်ြုအလနမဖင့် သင်ကကားရြည့ ်

အြျေိန်မဖစ်ပါသည်။ 

လမပာင်းလဲလာလသာရာသီဥတုနှင့ ် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရးသင်ရုိး ြ ှ

လကျောင်းသားြျေားအတွေက် ကြ္ဘာကကီးပူလနွေးလာြှုလကကာင့် တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမဖင့် 

စုိကပ်ျေိုးလရးဆုိင်ရာ အြက်အြဲနှင့် အစားအစာဖူလုံြှုဆုိင်ရာ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားကုိ လမဖရှင်းရန် အတွေက် 

စိုက်ပျေိုးလရး နည်းစနစ်ြျေား၊ ြူေါဒြျေားနငှ့ ် လဆာင်ရွေက်ြျေက်ြျေား ဖွေံ ့ပဖိုးလာလစရန် လုိအပ်လသာ 

ကျွေြ်းကျေင်ြှုြျေားကုိ မဖည့်ဆည်းလပးနိုင်ြည်မဖစသ်ည်။ 

 

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍခွဲ (စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံ၊ ရေသယံဇာတနှင်ပ့တ်ဝန်းကျင်) အသီးသီး အတွက် 

(ရုပ်ပိုင်းေုိင်ော၊ ြူဝါေရေးော၊ အြွဲ အ့စည်းေုိင်ောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးေုိင်ော) အစေှိ ရသာ 

အကန ့်အသတ်ြျားစွာ ေှိရနြည်မြစ်သည်။ အမခားြွံ ့ပြိုးေဲနိုင်ငံြျားက့ဲသုိပ့င် မြန်ြာ နုိင်ငံတွင်လည်း 

သီးနှံထုတ်လုပ်ြှုကိုအကျိုးသကရ်ောက်ြှုေှိသည့် သကုံ ရတွေ့ြျားရသာ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ော ကန ့်သတ်ချက် 

ြျားြာှ ရကျးလက်အရမခခံအရောက်အဦချိုတ့ဲ့မခင်း၊ သွငး်ရေ လုံရလာက်ြှုြေှ ိ မခင်း၊ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ြရေောမခင်း နှင့ ် အကန ့်အသတ်ေှိမခင်း၊ ရေလွှြ်းြိုး မခင်း အတွက် 

ရေနုတ်ရမြာင်းနှင်ေ့ားငန်ထိန်းချုပ်ြှုေုိင်ော အရမခခံအရောက်အဦြျား ြလုံရလာက်မခင်းတို ့

မြစ်သကသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံရတာ်အစိုးေ အရနမြင့် ြူဝါေေုိင်ော၊ အြွဲ  ့ အစည်းနှင်အု့ပ်ချုပ်ရေးေုိင်ော 

ကန ့်သတ်ချက်ြျားကုိ ရမြရလျာ့ရပးေြည်မြစ်သည် (အရသး စိတကုိ် ြာ- ၂၀၁၃ တွင်သကည့်ပါ)။ 
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ပု ံ၁-၁၃ စိုက်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် အဓိက အဟန်အ့တားြျေား (ရင်းမြစ်: ြာ-၂၀၁၃) 

 

၁.၃ CSA ဆုိသည်ြှာ 

 

နိဒါန်း  

ောသီဥတုနှင့် သဟဇာတ မြစ်ရသာ စုိက်ပျိုးရေး ေုိသည်ြှာ  ထိရောက်စွာ ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှု 

သကုံ ရတွေ့ရသာအခါ စားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှုရသချာရစေန်နှင့ ် ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုကို ထိရောက်စွာ 

ပံ့ပိုးနိုငရ်ေး အတွက် စိုက်ပျိုးရေးစနစြ်ျားကုိ အသွငရ်မပာင်းလဲရောင်ေွက်ောတွင် လုိအပ်ရသာ 

လုပ်ငနး်စဉ်ြျားကုိ ရြာ်ရောင်သည့် နည်းလြ်းမြစ်သည်။ CSA သည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ြှု 

ရေေှည်တုိးတက်မြင့်ြားကာ ဝင်ရငွြျားတုိးပွားလာရစမခင်း၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှု ေဏ်ကိုသကံ့သကံ့ခံ 

နိုငရ်စေန် အတွက် လိုက်ရလျာညီရထွရောင်ေွက်မခင်း နှင့ ် မြစ်နိုင်ပါက ြန်လုံအိြ်ဓာတ်ရငွ  ့

ထတ်ုလွှတ်ြှုကုိ ရလျှာ့ချမခင်း / သိုြ့ဟုတ် ြယ်ေှားမခင်း ဟူရသာ အဓိကေည်ေွယ ် ချက် သုးံေပက်ိ ု

ကိငု်တွယရ်မြေှင်းေန် ေည်ေွယ်သည်။ (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-

sourcebook/concept/en/) 

 အက်ရအအို၏ ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုေုိင်ောအြွဲ သ့ည် ရကျးလက်ရေသ ေင်းေဲ 

ြွဲရတြှုပရပျာက်ရေး နှင် ့ ရေေှည်တည်တံ့ရသာ ြံွ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုေေှိ ရစရေးအတွက်  လူြှုရေး 

ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုနှင့် ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုအသကား ရပါင်းစည်းညှိနှိုင်း ရောင်ေွက ် သည့် 

ကျယမ်ပန်ရ့သာချဉ်းကပ်ြှုကိရုမြာ်ြှနး်ခဲ့သည်။ အက်ရအအုိ သည် တစ်ြက်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ 

စားနပေ်ိက္ခာနှင့် အာဟာေကာကွယ်ေန်နှင့် ကူညီပံပ့ိုးေန် လုပ်ငနး်ြျားကုိ 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/en/
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ချက်ချင်းရောင်ေွကရ်နသကဲ့သုိ ့ အမခားတစ်ြက်ြှလည်း သောဝရေး အန္တောယ်ြျား၊ ကပ်ေုိးြျား 

နှင် ့ အကျပ်အတည်းြျားမြစ်ရပါ်ရစရသာအရမခခံအရသကာင်းေင်းြျားကုိ ကိငု်တွယရ်မြေှင်းနိုင်ြည့် 

ရေေှည်စီြခံျက်ြျားချြှတ်သည့် "အြွှာ-လြ်းရသကာင်း" (လြ်းနှစသ်ွယ်) ကိကုျင့်သုံးခဲ့သည်။ 

အကရ်အအို၏အလုပ်သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ရြွးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ သစရ်တာနှင့် 

အမခားသောဝသယံဇာတြျားအရပါ်တွင် ြှီခိုအားထားအသကရ်ြွးသကေရသာ လူအသိကု် 

အဝန်းြျား၏တည်တံ့ခိုငပ်ြဲြှုကုိ သောဝ ရေးအန္တောယ်ြျားက ပခိြ်းရမခာက်မခငး်ြေှိရစေဲ ရေေှည် 

တည်တ့ံရသာ အသကရ်ြွး ဝြ်းရကျာင်းြှုကို မပန်လည်ထိန်းသိြ်းကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန်နှင့် ြွံ ့ပြိုး 

တိုးတက ်လာ ရစေန် အရလးထားသည်။ CSA သည် အြျိုးသြီးြျားနငှ့်ြနိ်းကရလးြျားအပါအဝင် 

ရကျးလက ် ရေသေင်းေဲသားအသိငု်းအဝိုင်းအား ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုေဏ်ကို သကံသ့ကံ ့

ခံနိငု်ေည်ေှိရစပပီး တစ်ြက်တွင်လည်း ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုရလျာ့ပါးရစြည် ့ အကျိုးတေား ြျားကုိ 

ပံ့ပိုးလျက် ကုနထ်ုတ ်စွြ်းအားမြင့်ြားကာ အသကရ်ြွးြှုပိုြိုတိုးတက် ရကာင်းြွန်လာရစရေးအတွက် 

နည်းလြ်း ရပါငး်စံု ေှာရြွအသုးံမပုြည်မြစ်သည်။ 

CSA သည် လမပာင်းလဲလာလသာရာသီဥတုနှင့် ကိကု်ညီလသာ စိုက်ပျေိုးနည်းစနစြ်ျေား 

လမပာင်းလဲရာတွေင် လရရှည်ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံြှုရှိလစရန် လြ်းမပကူညီလပး လသာ 

နည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ ဤနည်းလြ်းသည် စိုက်ဧကြျေားစွောပိုငဆုိ်င်လသာ သူြျေား သာြက ၁၀ 

ဧကလအာက်သာ ပိုငဆုိ်င်လသာ လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သြူျေားပါ အသုြံျေနိုင်လသာ 

ဘက်စုသံုးံစနစ်တစ်ြုမဖစ်သည်။  ုိအ့မပင ် လယ်သြားြျေား၊ လမြ၊ လရနှင့် လတာရုိင်း တိရ စ္ဆာန် 

ြျေားအတွေက် အမပုသလဘာလဆာင်လသာ အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုြျေား ရနိုင ်သည့ ်နည်းလြ်း မဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းအလပါ် ရာသီဥတု၏ ဆုိးကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ြျေားကုိ လလျော့နည်းလစရန် 

ကူညီလပးရံုသာြက စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစ်ကို ကာကွေယ်လပးမြင်း၊ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု၏ 

ဒဏ်ကိုလလျော့ပါးလစမြငး်နှင့် စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလံုြှုကုိပါ ရရှိလစနိုင်ပါ သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးနိုင်ငမံဖစ်သမဖင့် မြန်ြာနိုငင်ံ၏ စီးပွေားလရးသည် စိုက်ပျေိုးလရးလပါ်တွေင် 

ြှီတည်လနသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံသားအြျေားစုသည် “စိုက်ပျေိုးလရး” ဟူလသာ လေါဟာရအား 

သီးနှံစုိကပ်ျေို း တုလ်ပ်ုမြင်းဟူ၍သာ လတွေး င်လနကကသည်။ သိုရ့ာတွေင် “စိုက်ပျေိုးလရး” ဟ ု ဆုိရာ၌ 

စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးသာြက ငါးလုပ်ငန်းနှင့ ်သစလ်တာြျေား စီြံြန ့်ြွေဲြှုတိုပ့ါ အကျေုံး ေင်သည်။ ၂၀၁၅ -

၂၀၁၆ ြုနှစတ်ွေင် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍြှ စုစုလပါငး်ပိုက့ုန် တန်ဖိုး၏၂၈.၆ ရာြုိငန်ှုန်းေင်လငွေရရှိြဲ့ပပီး ၊ 

အလုပ်သြားအင်အား ၆၁.၂၅ ရာြုိင်နှုန်း အလုပ်အကိငု်ြျေား ဖန်တီးလပးနိုငြ်ဲ့သည် (စိုက်ပျေိုးလရး၊ 

လြွေးမြူလရးနှင် ့ဆည်လမြာင်းေန်ကကီးဌာန၊၂၀၁၇)။ 

ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးဆုိသည်ြှာ နည်းလြ်းအသစ် 

တစ်ြုြဟုတ်ဘဲ လနရာလဒသတစ်ြုတွေင ် လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတု၏ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားကုိ 

အလကာင်းဆံုး တုန ့်မပန်နိုင်ရန်အတွေက်  ုတ်လုပ်ြှုနည်းစနစ်ြျေားနငှ့် လုပ်ကုိင်လဆာင်ရွေက် ြည့် 
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အဖွေဲ အ့စည်းတိုက့ိသုတ်ြှတ်ပပီး စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏ စွေြး်ရည်ကိ ု

လရရှည်တည်တံ့ြိုငပ်ြဲလအာင် ပံ့ပိုးကူညီြည့ ်နည်းလြ်းမဖစ်သည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံ၏ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရး လုပ်ငနး် 

ြဟာဗျေူဟာသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ ဆုိးရွေားလသာ သကလ်ရာက်ြှုြျေား မဖစ်သည့် ြိုးနည်းမြင်း၊ 

ြိုးြြှန်မြငး်၊ အပူဒဏ်၊ ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ လရကကီးလရလျံှေမြင်း၊ ပင်လယ် ဆားငန်လရ ေင်လရာက်မြငး်၊ 

လမြယာပျေက်စီးမြင်း၊ သဲကန္တာရမဖစ်လာမြင်း၊ သစလ်တာမပုန်းတီး မြင်းနှင့ ် အမြားသဘာေ 

လဘးအန္တရာယ်ြျေားကုိပါ တုန ့်မပန်လဆာင်ရွေကရ်န်မဖစ်သည်။ 

၁.၃.၁ CSA ၏ ြဏ္ဍိုင် (၃) ရပ် 

CSA တွေင် အဓိက ြဏ္ဍိုင် (၃) ရပ် ရှိသည် (ပုံ ၁.၁၄)- 

၁။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့ ်ေင်လငွေြျေား လရရှည်တိုးတက်ရရှိလရး 

CSA တွင် အဓိကြဏ္ဍိုင်တိုင် သုံးခုေှိသည် (ပုံ ၁.၁၄) ။ 

၁။ စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်စွြ်းအားရေေှည်တိုးတက်မြင့်ြားကာ ဝင်ရငွြျား 

တိုးပာွးလာရစမခင်း 

၂။ ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှု ေဏ်ကိုသကံ့သကံ့ခံ နိုင်ရစေန် အတွက် လိုက်ရလျာ 

ညီရထွရောင်ေွကမ်ခင်း  

၃။ မြစ်နိငု်ပါက ြန်လုံအိြ်ဓာတ်ရငွ  ့ထုတ်လွှတ်ြှုကိ ုရလျှာ့ချမခင်း / သိုြ့ဟုတ် ြယ်ေှားမခင်း  

 

၁။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့် ေင်လငွေြျေား လရရှည်တိုးတက်ရရှိလရး 

၂၀၅၀ မပည့်နှစ်တွေင် သန်း ၉၀၀၀ ရိှလာြည့် ကြ္ဘာ့လူဦးလရအား အာဟာရ မပည့်ေလသာ 

အစားအစာြျေား လုံလလာက်စွော မဖည့်တင်းလပးနိုင်လရးသည် အလွေန်ပငအ်လရးကကီး လှပါသည် 

(ကြ္ဘာ့ကုလသြေ္ဂ ၂၀၁၅)။ တိုးပွေားလာလသာ ကြ္ဘာ့လူဦးလရအား အစားအစာ 

မဖည့်ဆည်းလပးရန်အတွေက် လာြည့်ဆယ်စုနှစ် ၃ နှစ်အတွေင်း ကြ္ဘာ့စားနပရ်ိက္ခာ  ုတ်လုပ်ြှု သည် 

၆၀ ရာြုိင်နှုန်း တိုးတက်ရရှိရန်လိုအပ်သည် (ဘရင်စြာ ၂၀၀၉)။ အစားအစာြျေားတွေင် လုိအပ်လသာ 

ဗိုက်တာြင်၊ အနည်းလို အာဟာရြျေားနငှ့် အြိုငန်ိုအက်ဆစ်ြျေား အြျေိုးြျှေတစွော ပါေင်ရန်လိုအပ်သည်။ 

 ိုအ့မပင် အစားအစာ ုတ်လုပ်ရာ၌ လူသားတုိအ့တွေက် လိုအပ်လသာ စွေြး်အင်၊ အသကအ်ရွေယ်နှင့် 

ကိယ်ုေန်လဆာင်ြျေားအတွေက်ပါ  ည့်သွေင်းစဉ်းစားရြည် မဖစ်သည်။  ုိအ့မပင် ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံ ြျေား၌ 

အနာဂတ်အတွေက် စိနလ်ြါ်ြှုတစ်ြုြှာ တိရိစ္ဆာန်  ွေကက်ုနြ်ျေားမဖစ်လသာ နုိန့ှင့် နုိ ့ွေက ် ပစ္စည်းြျေား၊ 

အသားလိုအပ်ြျေက်ြျေားြျေားလာမြင်းမဖစ်သည်။အစားအစာဖူလုံရန်အတွေက်  ုတ်လုပ်ြှုတိုးတက်ရန် 

သာြက စားသံုးသူလက်သို ့ လရာက်သည့်တိုင်လအာင် အပျေက်အစီး အလလအလွေင့် နည်းပါးလအာင် 
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လဆာင်ရွေကရ်ြည် မဖစ်သည်။ အနာဂတ်ြျေိုးဆက်သစ်ြျေား အတွေက် အစားအစာဖူလံုြှုရရှလိစရန်ြှာ 

 ုတ်လုပ ်ြှုကိ ုလရရှည်တိုးတက်ရရှိသည့်အလပါ် ြှီတည်လနပါသည်။ 

ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏ ရည်ရွေယ်ြျေက်ြှာ 

ပတ်ေန်းကျေင်အလပါ် ဆုိးကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုြရှိဘဲ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု လရရှည်တိုးတက် ရရိှပပးီ 

စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူမြင်းြှ ေင်လငွေရရှိရန်မဖစ်သည်။ သိုြ့ှသာ အစားအစာနှင့် အာဟာရ 

မပည့်ေစွောရရှိနိငု်လပြည်။ စုိက်ပျေိုးလရး တိုးတက်ြှု ရရိှလစရန ် အလရးကကီးဆံုးြှာ  ုတ်လုပ်ြှု 

တိုးတက်ြျေားမပားရနသ်ာြက သယံဇာတအရင်းအမြစ်ြျေားကုိ အကျေိုးရှိစွောအသုးံြျေမြင်းမဖင့် 

ကုနက်ျေစရိတ်လလျော့ြျေနိုင်မြင်းမဖစ်သည်။ အ ွေက်နှုန်းကွောမြားြျေကန်ည်းပါး လစရန်အတွေက် 

စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစြ်ျေားကုိ ပိုြိုလကာင်းြွေန်လစပပီး လမြ၊ လရ၊ ဓာတ်လမြကသဇာ၊ တိရိစ္ဆာန် အစားအစာနှင့ ်

အမြားလသာစိုက်ပျေိုးလရးသွေင်းအားစုြျေားကုိအကျေိုးရှိစွောအသုးံမပုမြင်းမဖင့် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူ ြျေား 

အတွေက်ေင်လငွေပိုြိုရရှိမြင်း၊ ဆင်းရဲနွေြ်းပါးြှုကိုလလျှော့ြျေနိုင်မြင်းနှင့ ်အစားအစာ ပိုြိုရရှိနိငု်မြင်းဟူလသာ 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားရရှနိိုင်သည်။ အကျေိုးဆက်အလနမဖင့် လွေန်ြဲ့လသာအတိတ်ကာလ က် ဖန်လုံအိြ ်

ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှုကိလုလျှော့ြျေလစနိငု်ပါသည်။ (FAO, 2014)  

 

ပု ံ၁-၁၄ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရး၏ အဓိက ြဏ္ဍိုင် (၃) ရပ် 

(© Papuso and Faraby, 2013). 

 

CSA ဆိုသည်ြှာ 
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၂။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကို ြံနိငု်ရည်ရှိလအာင်လဆာင်ရွေကလ်ရး 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု၏ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားမဖစ်လသာ ြိုးသည်း 

 န်မြင်း၊ ြုန်တိုင်း၊ အပူြျေိန်လွေန်ကဲြှု၊ ြိုးလြါငမ်ြင်းနှင့ ် လရကကီးလရလျံှေြှုြျေားနငှ့် ရင်ဆုိင်လနရသည်။ 

ပင်လယ်လရမြင့်တက်လာမြင်းသည်လည်း ကန်းရုိးတန်းလဒသရှိ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်ြျေား၏ 

စိနလ်ြါ်ြှု တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ တစ်ကြ္ဘာလံုး အတိုင်းအတာ အလနမဖင့် ရာသီဥတုနှင့် 

ပျှေြ်းြျှေအပူြျေိန်ြျေားလည်း လမပာင်းလဲမြင်းြျေား မဖစ်လပါ်လနသည်။ အြျေို လ့သာနိုငင်ံြျေားအတွေက် 

စိုက်ပျေိုးရာသီရှည်လာမြင်းနှင့ ် အပူြျေိန်မြင့်ြားလာမြင်းဟူလသာ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာမြင်းြှ 

လကာင်းကျေိုးြျေားရနိုင်လသာ်လည်း နိုငင်ံအြျေားစုအတွေက်ြ ူ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲလာမြင်းသည် 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းအတွေက် ဆိုးကျေိုးြျေား ကိသုာ ရရှိလစပါသည်။ လမပာင်းလဲလနလသာရာသီဥတုကို  

ြံနိငု်ရည်ရှိလစရန် ရာသီဥတုနှင့် လုိက်လလျော ညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးစနစ်ကို ြမဖစ်ြလန 

လုပ်လဆာင်ရြည်မဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်မြငး်တွေင် စိုက်ပျေိုး လြွေးမြူ ား 

လသာ သီးနှံ သိုြ့ဟုတ် တိရိစ္ဆာန်ြျေားကုိ လမပာင်းလဲမြင်း၊ နည်းပညာသစြ်ျေား အသုးံမပုမြင်းနှင် ့

အနာဂတ်အတွေက် ဆံုးမဖတ်ြျေက်ြျေား ြျေြှတ်နိုင်ရန် ရာသီဥတု အြျေက်အလက်ြျေား အသုးံမပုမြင်းတို ့

ပါေင်နိငု်ပါသည်။ 

အစွေနး်လရာက်မဖစ်ရပ်ြျေားမဖစ်လသာ ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ ြိုးသည်း န်စွော ရွောသွေနး်မြင်း၊ ြကကာြဏ 

လရကကီးလရလျံှေမြင်းနှင့ ် အပူြျေိန်လွေန်ကဲမြင်းတိုသ့ည် မပင်းမပင်း န် န်နှင့် ြကကာြဏ မဖစ်ပွေား 

လလ့ရှိသည်။ ကြ္ဘာလပါ်ရိှ နိုငင်ံအြျေားစုတွေင် လတွေ ့ကကုံ ြဲ့ရပပီးလသာ ရာသီဥတုအန္တရာယ်နှင့် လတွေ ့ကကုံ ရြှု 

ြျေားမပားလာသည်နှင့်အြျှေ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှု တုိးမြင့် လာြည့်အလားအလာနှင့် စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး်အလပါ်တွေင်သာ ြှီတည်လနရလသာ ေင်လငွေနည်း လူတန်းစားြျေားအတွေက် ဆင်းရဲြွေဲလတွေြှု 

လလျှော့ြျေနိုင်ြည့ ်အလားအလားတုိတ့ို ပြိြ်းလမြာက ်လျှေက်ရှိသည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုနှင့် ကိကု်ညီလသာစိုက်ပျေိုးလရးစနစ်သည် ကာလတုိအတွေင်း 

လယ်သြားြျေားကကုံ လတွေန့ိုင်ြည့် အန္တရာယ်ြျေား လလျော့နည်းလစရန်အမပင် လမပာင်းလဲလာလသာ 

ရာသီဥတု ဒဏ်ကိ ု ြံနိငု်ရည်ြျေား ရရှိလအာင်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖင့် လရရှည်တွေင် ရင်ဆုိင်ကကုံလတွေ  ့

လာရြည့် အြက်အြဲြျေားကုိ လအာင်မြင်ြှုရလစရန် ရည်ရွေယ်သည်။ လယ်သြားြျေားအတွေက် 

လုံမြုံ စိတ်ြျေြှုကို လပးစွေြ်းနိုငြ်ည့် လဂဟစနစ ် ေန်လဆာင်ြှုြျေားကုိ ကာကွေယ် လပးရန် လိုအပ်သည်။ 

ယင်းေန်လဆာင်ြှု ြျေားသည် ကုန ု်တ်လုပ်ြှုနှင့် လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်လစရန်အတွေက် ကျွေန်ုပ်တိုအ့တွေက် ြရှိြမဖစ်အလရးပါလသာ အရာြျေား မဖစ်သည်။ 

ဤစုိက်ပျေိုးလရးစနစသ်ည် လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတု၏ ရုိက်ြတ်ြှုြျေားကုိ လလျော့နည်း 

ရန်သာြက ြလတွေ ့ကကုံ လစရန်ပါ လဆာင်ရွေကန်ိုင်လသာ်လည်း လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်ြည့ ်

 ိလရာက်လသာ နည်းဗျေူဟာြျေားကုိ ပုံလဖာ်လဆာင်ရွေကရ်န် လုိအပ်သည်။ ြတူကွေဲမပား လသာ 

စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစြ်ျေား၊ စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးစနစ်ြျေားလကကာင့် တိုင်းမပည်တစ်ြု အတွေင်းရှ ိ



 

27 
 

လနရာတစ်ြုြျေင်းစီအလိုက် လဆာင်ရွေက ် ရလသာ နည်းဗျေူဟာြျေားသည် ြတူညီနိုင် ပါ။ 

လမပာင်းလဲလာလသာရာသီဥတုကိုြနံိုငရ်ည်ရှိလသာစိုက်ပျေိုးလဂဟစနစြ်ျေားကုိ  လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ ်

ြည့်နည်းလြ်းြျေားကုိ လဒသတစ်ြြုျေင်းစီ၏ အလမြ အလန လပါ်ြူတည်၍ အသုြံျေနိုင်သည်။ 

ကုန ်ုတ်လုပ်ြှုနှင့ ် ေင်လငွေရရှိြည့် နည်းလြ်းြျေားစွောရှိမြင်း၊ သွေငး်အားစုြျေား ပံ့ပိုးလပးသည့်စနစ်ြျေား 

 ူလ ာင်မြင်း၊  ိလရာက်လသာတုိးြျေဲ ပ့ညာလပးမြင်းြျေားမဖစ်သည့် သွေငး်အားစုြျေားအြျေိန်ြီ ပံ့ပိုး 

လပးမြင်း၊ ြံနိငု်ရည်ရှိလသာသီးနှံြျေိုးနှင့တ်ိရ စ္ဆာန်၊ငါးနှင့သ်စပ်င်ြျေိုးစိတ်ြျေား အြျေိန်ြီပံ့ပိုးလပး 

မြင်းြျေား သည် ြံနိငု်ရည်ရှိြှုကိ ုတိုးလာလစြည့် နည်းလြ်းြျေားမဖစ်သည်။ 

၃။ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုကို လြျှော်လင့်နှုန်း ား က် လလျှော့ြျေနိုင်ြည့်အြွေင့် အလြ်းြျေား 

လဖာ်လဆာင်လရး 

လက်ရှတိွေင်ကကုံလတွေလ့နရလသာ မပဿနာြျေားကုိလမဖရှင်းရန ် နည်းလြ်းြျေားြာှ လမပာင်းလဲ 

လာလသာရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရးစနစြ်ျေားကုိ လက်ြံ ကျေင့်သုံးမြင်းနှင့ ်

အစားအစာ ုတ်လုပ်ြှုကို လက်ရှအိလမြအလနအတိုင်း  ိန်း ားနိုင်မြင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ သိုရ့ာတွေင် 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု မြင့်ြားလနသြျှေကာလ တစ်လလျှောက် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှု၏ 

အကျေိုးဆက်ြျေားသည် လူသားြျေားအတွေက် စိနလ်ြါ်ြှုအသစ် ြျေားကုိ မဖစ်လပါ်လနလစြည်။ လက်ရှိတွေင် 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ ုတ်လွှတ်ြှု၏ လလးပုံတစ်ြှာ စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့် ဆက်နွေယ်လသာကဏ္ဍြျေားြှမဖစ်ပပးီ 

၎င်းကိလုလျော့ြျေမြင်းအားမဖင့် သဘာေပတ်ေန်းကျေင်အတွေက် ဆုိးကျေိုးြျေားလလျော့နည်းသက် သာလစ 

နိုငသ်ည်။ 

သယံဇာတသွငး်အားစုြျားရလျာ့ပါးလာရစမခင်း နှင့ထ်ိရောက်ြှုတိုးပွားလာမခင်းတိုသ့ည် ြန်လုံအိြ် 

ဓာတ်ရငွ  ့ ထုတ်လွှတ်ြှု ရလျှာ့ချမခင်းနှင့ ် ြသကာခဏပူးတွဲ ရပါ်ရပါက ် လာတတ်သည်။  

ြည်သည့်ရနော၊ ြည်သည့်အချိန်တွင်ြေုိ မြစ်နိုင်သြျှအခါတိုင်း  အစားအစာ၊ ချည်ြျှင်, 

နှင်ရ့လာင်စာ တစ်ကယ်လိုေီ/ တစ်ကီလို ထုတ်လုပ်ောတွင် ြန်လုံအိြ် ဓာတ်ရငွ  ့ ထုတ်လွှတ်ြှု 

ရလျှာ့ချေန် သုိြ့ဟုတ် ြယ်ေှားပစ်ေန် CSA က အကူအညီရပးေြည်မြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးရသကာင့် 

သစရ်တာမပုန်းတီးြှုကုိ ရေှာင်ေှား ေြည်မြစ်ပပီး၊  ရမြေီလွှာြျားနငှ့်သစ်ပငြ်ျားသည် 

ရလထုအတွင်းြ ှ CO2ြျားကုိ စုပယူ်ကာ ကာဗွန် သိရုလှာင်ောရနော (carbon sinks) အမြစ် 

ရောင်ေွကန်ိုငြ်ည့် အလားအလာကိ ု အမြင့်ေံုးေှိရစေန် စီြရံောင်ေွကေ်ြည်။ ရလထုအတွင်းြ ှ

ြန်လုံအိြ်ဓာတ်ရငွ  ့ ပြာဏကို ပိုြိုရလျှာ့ချနိုင်ပါက   အနာေတ်တွင် အစွနး်ရောက် 

ောသီဥတုအရမခအရနြျားကိသုကုံ ရတွေ့ြှု နည်းပါးြည်မြစ်ပပီး  ောသီဥတု ရမပာင်းလဲြှုနင့်ှ 

လိုက်ရလျာညီရထွမြစ်ရအာင် လုပ်ရောင်ေန် ပိုြိုလွယက်ူလာြည်မြစ်သည်။  

၁.၄ CSA ၏  ူးမြားလသာ ေိလသသ လက္ခဏာြျေား 

• ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ လမဖရှင်းနိုင်မြင်း။ သြားရုိးကျေစိုက်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးြှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 

CSA သည် လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့ ်ကိကု်ညီလသာ လရရှည်တည်တံ့ 
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စိုက်ပျေိုးလရးစနစ်ြျေားမဖစ်သည့် စီြကံိနး်လရးဆွေဲမြင်းနှင့် ဖွေံ ့ပဖိုးလရးလုပ်ငန်းြျေားနငှ့် စနစတ်ကျေ 

လပါငး်စပ်လုပ်လဆာင်နိငု်မြင်း 

• ပန်းတိုင်လပါင်းြျေားစွောကိလုပါင်းစည်းပပီး အလလျှော့အတင်းမပုလုပ်လပးနိုင်မြင်း။ CSA 

နည်းလြ်းကျေင့်သုးံမြင်းမဖင့် တုိးမြင့် ုတ်လုပ်နိုင်မြင်း၊ ြံနိုင်ရည်လကာင်းမြင်း နှင့ ်

 ုတ်လွှတ်ြှုလလျှော့ ြျေနုိင်မြငး်ဟလူသာ အားသာြျေက် ၃ ြျိေုး ရရှိနိုငလ်သာ်လည်း ယင်း 

အားသာြျေက်(၃)ြျေိုးလုံးအစဉ်အပြဲရရန်ဆိုသည်ြှာြမဖစ်နိုင်လပ။ CSA စနစ ်

အလကာင်အ ည်လဖာ်လဆာင်ရွေက်ြည်ဆိုပါက“တစ်စုံတစ်ြုလိုြျေင်လျှေင်တစ်စုတံစ်ြု လပးဆပ ်

ရြည်”ဟူလသာအြျေက်ကိြုမဖစ်ြလနလုပ်လဆာင်ရြည်။ပါေင်သြူျေား၏ ရည်ြှန်းြျေက်ြျေား 

အလပါ် အလမြြံပပီး ကုနက်ျေစရိတ်နှင့် အကျေိုးအမြတ် ရရှိနိုငြ်ှုကို ြတူညီလသာ လရွေးြျေယ်ြှုြျေား 

မပလုပ်လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ 

• လဂဟစနစလ်ုပ်ငန်းြျေားကို ိန်းညှိလပးမြင်း။ လဂဟစနစသ်ည် လတာင်သြူျေားအတွေက် 

ြရှိြမဖစ ် လိုအပ်လသာ သန ့်ရှင်းလသာလလ ု၊ လရ၊ အစားအစာနှင့် ပစ္စည်းြျေားကုိ ပံ့ပိုးလပး 

လျှေက်ရှိသည်။ ယင်းအလမြြျေားသည် CSA လကကာင့် ြပျေက်စီးလစရန် အလွေန်အလရး ကကီးသည်။  

• အဆင့်လပါင်းြျေားစွောတွေင ် ပါေင်ပူးလပါင်းလဆာင်ရွေကန်ိုင်မြင်း။ CSA ကုိ အလလ့အကျေင့်နှင့ ်

နည်းပညာအစုတစ်ြုဟု ြြှတ်ယသူင့လ်ပ။ ၎င်းတွေင်  ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု လြာ်ဒယ်ြျေားနငှ့် 

ကွေငး်ဆက်ြျေားနငှ့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာ ြျေားနှင့် အလလ့အ ြျေား ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လရး၊ 

သတင်းအြျေက်အလက်ြျေား၊ အာြြံအစီအစဉ်ြျေား၊ တန်ဖိုးလမပာင်းလဲြှု ကွေငး်ဆက်ြျေား၊ 

အဖွေဲ အ့စည်းဆုိင်ရာနှင့် နိုင်ငံလရး ဆုိင်ရာ ပတ်ေန်းကျေင်ြျေား အားလကာင်းလာလစလရး ဟူလသာ 

ေင်လပါက်ြျေားစွောရှိသည်။ဤနည်းလြ်းသည်နည်းပညာတစ်ြုအမဖစ်သာြက အစားအစာ 

စနစ၊် ရှုြင်း၊ တန်ဖိုးကွေငး်ဆက် သိုြ့ဟုတ် ြူေါဒြျေားအားလုံး လပါငး်စည်း ပါေင်သည်။ 

• အြျေိုးသြီးြျေားနငှ့် အြွေင့်အလြ်းနည်းပါးသူြျေားအတွေက် လဆာင်ရွေကလ်ပးမြင်း ။ 

စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလစလရးရည်ြှန်းြျေက်နှင့်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုကို  တုန ့်မပန်ြံနိုင်ရည်စွေြ်း 

အား မြင့်ြားလာလစရန်အတွေက် ရာသီဥတုနှင့ ်သဟဇာတ မဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးြဟာဗျေူဟာ 

နည်းလြ်းြျေားတွေင် ိြိုက်ြံစားရြှုအြျေားဆံုးအုပ်စုနှင့်ဆင်းရဲသားြျေားပါေင်ရန် လိုအပ်  

သည်။ ဤအုပ်စုြျေားသည်ြိုးလြါငမ်ြင်းနှင့်လရကကီးြှုြျေားက့ဲသုိ ့ ရာသီဥတုမဖစ်ရပ်ြျေားလကကာင့် 

 ိြိုက်ြှုအန္တရာယ်အြျေားဆံုး ရှိနိငု်လသာ လမြြျေားလပါ်တွေင် လန ိုင်ကကသူြျေား မဖစ ် သမဖင့် 

ရာသီဥတု လမပာင်းလဲ လာြှု၏ဒဏ်ကို အြျေားဆံုးြံနိုင်ရဖွေယ်ရှိသူြျေားမဖစ်သည်။ CSA ၏ 

လနာက် ပ် အဓိကအြျေက်ြှာ ကျေားြအြျိေုးမဖစသ်ည်။ အြျေိုးသြီးြျေားသည် ၎င်းတို ့လုပ်ကုိင် 

လနလသာ လယ်ယာလမြြျေားကုိ တရားဥပလဒအရ  ပိုငဆုိ်င်ရန ်အြွေင့်အလရး နည်းပါး ရံုြျှေြက၊ 

ြိုးလြါငမ်ြင်းနှင့ ် လရကကီးလရလျံှေမြင်းကဲသ့ိုလ့သာ မဖစ်ရပ်ြျေားအားရငဆုိ်င်လမဖရှင်းနိုငြ်ှုစွေြ်းရည် 

တိုးမြင့်လာလစရန်အကူအညီမပုနိုငလ်သာ ုတ်လုပ်ြှုနှင့်စီးပွေားလရးဆုိင်ရာ အရင်းအမြစ်ြျေား 

နှင့ ် အလှြ်းကွောလေး လနဆဲမဖစ်သည်။ နည်းလြ်းတွေင် လဒသြံ၊ လဒသတွေင်းနှင့် နိုငင်ံအဆင့ ်
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သကဆုိ်င်သူ ြျေားပါေင်ရန် ကကိုးပြ်းရြည်။ ဤသုိမ့ပုလုပ်မြငး်အားမဖင့်သာ သင်လ့လျော်လသာ 

လဆာင်ရွေကြ်ျေက် ြျေားကုိ ြျေြှတ်နိုင်ပပီး၊ လရရှည်ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် လိုအပ်သည် ့

ြိတ်ဖက်ြျေားနငှ့် ြဟာြိတ်အဖွေဲ ြ့ျေားကုိ ဖွေဲ စ့ည်းနိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

• CSA နည်းလြ်းတစ်ခုကို  ရအာင်မြင်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် လုပ်ငနး် ၅-ခု 

ေှိသည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ ၁)  အရထာက်အထားအရမခမပုြျားချဲ ထွ့င်မခင်း၊ ၂) စွြ်းရောင် နုိင်ရသာ 

ြူဝါေ ြူရောင်ြျားအား ပံပ့ိုးမခင်း၊ ၃) ရေသေိုင်ော/ အြျိုးသားအေင့် အြွဲ အ့စည်းြျားအား 

အင်အား မြည့်တင်းရပးမခငး်၊ ၄) ရငွရသကးပံ့ပိုးြှု နည်းလြ်းြျား တုိးမြှင်ရ့ပးမခင်း, နှင် ့ ၅) 

ရမြမပင် အရမခအရနတွင် လက်ရတွ  ့ အရကာင် အထည်ရြာ်မခင်းတိုမ့ြစ်သကသညါ။ 

အရထာက်အထား အရမခမပုြျား ချဲ ထွ့င်မခင်းသည် သတင်းအချက်အလက်ြျား ေယမူခင်း၊ 

ရေသေိုင်ော/ အြျိုးသားအေင့် အြွဲ အ့စည်း ြျားအား အင်အားခိုင်ြာရတာင့်တင်းရစေန် 

တိုးချဲ ရ့ောင်ေွကမ်ခင်း၊ ရငွရသကး ပံ့ပိုးနိုင်ြည့်နည်းလြ်းြျားကိ ု အားရပးမခင်းနှင့် 

ြူဝါေြူရောင်ြျားကုိ အရထာက်အကူမပုမခင်းရသကာင့် နည်းလြ်းတစ်ခုလုံး၏ အရမခခံအုတ် 

မြစ်အမြစ် ြှတ်ယူ နိုငသ်ည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ်သုံးေပ်သည် လက်ရတွန့ယ်ပယ်တွင် CSA 

အရကာင် အထည်ရြာ်ရောင်ေွကန်ိုငေ်န် ကူညီပံပ့ိုးရပးြည်မြစသ်ည်။ လက်ရတွန့ယ်ပယ်ြှ  

CSA အရလ့အထြျားကုိ သာဓကအရမခမပု သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိ ရစာင့်သကည့် 

ရလ့လာ အကဲမြတ် သုံးသပ်မခငး်မြင့် တိုးချဲ ရ့ောင်ေွက် သွားနိုငြ်ည် မြစ်သည် (ပုံ ၁.၁၅)။     
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ပု ံ၁-၁၅ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ စနစြ်ျေားတွေင် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုနှင့် 

သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးအလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်း   

(© Rima Al-Azar, 2018) 

 

၁.၅ ဘာလကကာင့် CSA ကိုလရွေးြျေယ်သင့်သလဲ 

CSA သည် လအာက်လဖာ်မပပါ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားစွောအတွေက် ကူညီလမဖရှင်းလပးနိုငသ်ည့် နည်းလြ်း 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ 

၁။ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှု၊ သာတူညီြျှေြရရှိြှုနှင့် အာဟာရြျေို တ့ဲ့ြှု 

လွေန်ြဲ့လသာ ဆယ်စုနှစ်ြျေားစွောကတည်းက စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလရးနှင့် စိုက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်ြှု 

တိုးတက်လစလရးအတွေက် အလလး ားလုပ်လဆာင်ြဲက့ကလသာ်လည်း ကြ္ဘာလပါ်ရိှ လူဦးလရ သန်း ၈၀၀ 

ြန ့်သည် အာဟာရ မပည့်ေစွောြစားရရံုသာြက အာဟာရြျိေုတ့ဲ့ လနသူလပါင်း သန်း ၁၀၀၀ ြန ့်ရှိသည်။ 

အရွေယ်လရာက်ပပးီ လူဦးလရ သန်းလပါငး် ၁၄၀၀ ြန ့်ြှာ အေလွေန်လနကကပပီး၊  ုတ်လုပ်သြျှေ အစားအစာ 

အားလုံး၏ ၃ ပု ံ ၁ ပုံြန ့်ြှာ လလ့လွေင့်ဆံုးရှုံး လနရသည်။ ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်ြတိုင်ြ ီ ကြ္ဘာ့လူဦးလရသည် 

သန်းလ ာင်လပါင်း ၉.၇ အ ိ တိုးလာြည်ဟ ု ြန ့်ြှနး်ရသည် (ကုလသြဂ္ဂ ၂၀၁၅) ။ 

တစ်ြျေိန်တည်းြှာပင် ကြ္ဘာလပါ်ရိှ လူသားတို၏့ စာလသာက်ြှုပုံစံသည် အလွေန်အြင်းလမပာင်းလဲလနပပီး 
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ကကယ်ေြျေြ်းသာလာသည် နှင့အ်ြျှေ အသားကကယ်ေလသာ အစားအစာြျေားကုိ ပိုြိုစားသုးံလာကကသည်။ 

ယြုလက်ရှိ စားလသာက်ြှုပုနံှင့် အစားအစာ လလ့လွေင့်ဆံုးရှုံးြှု ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိလနြည် 

ဆုိပါက ၂၀၅၀ မပည့်နှစတ်ွေင် အစားအလသာက်  ုတ်လုပ်မြင်းကိ ု ၆၀ ရာြိုငန်ှုန်းအ ိ 

တိုးတက် ုတ်လုပ်ရလပြည် (အလက်ဇန်ဒရာတို နှင် ့ ဘရအူင်စြာ ၂၀၁၂)။ CSA က ကြ္ဘာအေှြး် 

စားနပရ်ိက္ခာ လလလွေင့်ြှုကို လလျှော့ြျေလျေက် ဆင်းရဲနွေြ်းပါးပပီး အြွေင့်အလြ်း နည်းပါးသူြျေားအတွေက် 

စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံလရးတိုးတက်လကာင်းြွေန်လာလစရန် အလ ာက် အကူမပုြည်မဖစ်သည်။  

(CCAFS 2013) 

၂။ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် ဆင်းရဲြွေဲလတြှုတိုအ့ကကား ဆက်နွေယ်ြှု 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားတွေင် လန ိုင်ကကသူြျေားအတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးသည် အစားအစာ၊ အလုပ်အကိငု်နှင့် 

ေင်လငွေရရှိသည့် ပင်ြအရင်းအမြစ်မဖစသ်ည်။ ကြ္ဘာလပါ်ရှိ ဆင်းရဲသား အားလုံး၏ ၇၅ ရာြုိင်နှုန်း 

ြန ့်သည် လကျေးလက်တွေင်လန ုိင်ကကပပီး ၊ စိုက်ပျေိုးလရးသည် ၎င်းတို ့ အတွေက် အလရးအကကီးဆုံး 

ေင်လငွေရရှိနိုင်သည့် လြ်းလကကာင်းမဖစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးသည် ဆင်းရဲသားြျေားအတွေက် ဆင်းရဲတွေင်းြ ှ

လွေတ်လမြာက်လအာင် စွေြ်းလဆာင် လပးသည့်အရာ မဖစ် သည်။ မြန်ြာနိုငင်ံ၏စီးပွားရေးသည် 

လယ်ယာကဏ္ဍအရပါ်တွင် အကကီးအကျယ်ြှီခုိ အားထားရနေမခင်းရသကာင့် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း 

တိုးတက ်လာသည်နှင့် အြျှေ ဆင်းရဲြွေဲလတ ြှုြျေား လလျော့နည်းပပီး စားနပရ်ိက္ခာ ပိုြိုဖလူုံလာလပြည်။ 

 

 

ပု ံ၁-၁၆ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှု၊ အာဟာရြျိေု တ့ဲ့ြှု နှင် ့ပျေံန့ှံြ့ှု ြညီညာမြငး်                               

(Source: CCAFS Big Facts: Food security) 

 

https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-security
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၃။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနှင့်စိုက်ပျေိုးလရးတို၏့ဆက်နွေယ်ြှု 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုလကကာင့် ကြ္ဘာကကီး၏ပျှေြ်းြျှေ အပူြျေိန်သည ် တုိးလာလနပပီး၊ လနာင် 

အနာဂတ်တွေင် အပူြျေိန်သည် ပို၍ပူလာရံုသာြက အလမပာင်းအလဲသည်လည်း မြန်လာ လပလိြ့်ြည်။ 

အကျေိုးဆက်အလနမဖင့် ြိုးရွောသွေန်းြှု၊ ရွောသွေနး်သည့်လဒသနှင့် ရွောသွေနး်သည့် အြျေိန်ကာလြျေား 

လမပာင်းလဲလာလပြည်။အ က်ပါအြျေက်ြျေားလပါင်းစု၍ဟာရီကိနး် ြနု်တိုင်းြျေား၊ လရကကီးလရလျှေံြှုြျေား၊ 

အပူလှိုင်းြျေား၊နှင်းြုန်တိုင်းြျေားနငှ့် ြိုးလြါငး်မြင်းစလသာ ဆုိးရွေားမပင်း န်လသာ ရာသီဥတုမဖစ်စဉ်ြျေား 

ြကကာြဏမဖစ်လပါ်လာလပလိြ့်ြည်။ ၎င်းတိုလ့ကကာင့ ် ပင်လယ်လရြျေက်နာှ မပင်မြင့်တက်မြင်း၊ 

ဆားလပါက်မြငး်နငှ့်လဂဟစနစ်ကကးီတစ်ြလုုံးတုန်လှုပ်စရာြျေား မဖစ်ပွေားလာနိုင ်သည်။ ဤလမပာင်းလဲြှု 

ြျေားအားလုံးသည် စိုက်ပျေိုးလရး, သစလ်တာနှင် ့ ငါးဖြ်းလုပ်ငနး်ြျေားအလပါ် သိသာ င်ရှားလသာ 

ရုိက်ြတ်ြှုြျေား ရှိလာလပ လိြ့်ြည်  (FAO 2013). ။ 

သီးနှံအြျေိုးြျေိုးနှင့် တိရိစ္ဆာန်ြျေား ရှင်သန်ကကးီ ွေားရန်အတွေက် ြတူညီလသာ အလမြ အလနြျေား 

လိုအပ်သမဖင့် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကို ပို၍ ိြိုက် ြံစားရသည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးသည် အလမပာင်းအလဲနည်းလသာ အပူြျေိန်နှင့ ် လရရရှိလပါ် ြူတည် လနလသာ်လည်း 

ယင်းအြျေက်ြျေားသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲလာြှုလကကာင့် အစဉ်အပြ ဲ ြတည် ြပငိြ်မဖစလ်နရသည်။ 

 ိုအ့မပင်ပိးုြွှားလရာဂါကျေလရာက်ြှုြျေားလာပပီး၊လနရာသစြ်ျေား ိတုိင် မပန ့်ပွေားြှုြျေား ရိှလာနုိင်သမဖင့် 

(ဂရစ် ၂၀၁၅) စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုအတွေက် စိနလ်ြါ်ြှု အသစ ်ြျေားအမဖစ ်ရင်ဆုိင်ကကုံ လတွေလ့ာနိုငသ်ည်။ 

သိုြ့ဟုတ်ပါက  စိုက်ပျိုးရေး ကုနထ်ုတ်စွြ်းအားကုိ ရလျှာ့ကျ ရစြည်မြစ်ပပးီ အကျိုးေက်အရနမြင့် 

စားနပေ်ိက္ခာ ြူလံုြှုကုိ ပခိြ်းရမခာက်ြည် မြစ်သည်။ 
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၂။ အလလ့အ လကာင်းြျေား 

ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတမြစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ကြ္ဘာလံုးေုိင်ော ြဟာြိတ် အြွဲ  ့

(GACSA) ြှ  CSA အရလ့အထရကာင်းြျားနငှ့်သက်ေုိင်ရသာ သုတ ရပါငး်ချုပ် (compendium) 

ြျားစွာကိ ု မပုစုခဲ့သည်။ သုတရပါင်းချုပ်ြျားြာှ ရနောအတိအကျ အာဟာေထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

ေက်စုရံမြေီသသဇာစီြခံန ့်ခွဲမခင်း၊ စွြး်အားမြှင့် စပါးစုိက်ပျိုးမခင်း၊ ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတ 

မြစ်ရသာရေရပးသွင်းမခင်း၊ မြည့်စကွ် ရေရပးသွင်းမခင်း၊ စိုက်ပျိုးပညာရပး၊ ေုိးေပိုင် သီးနှံသစ်ရတာ 

ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ စွြး်ရောင်နိငု်ရသာ အသကံရပးဝန်ရောင်ြှုလုပ်ငနး်ြျား၊ ကျားြ 

တုံ ့မပန်ြှုေှိရသာ နည်းလြ်းြျား၊ ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတ မြစ်ရသာချဉ်းကပ် သီးနှံြျက်ပိးု စီြခံန်ခ့ွဲြှု၊ 

အညွှန်းကိနး်အရမခမပု သီးနှံအာြခစနစ် အစေှိသည် ြျားပါဝင်သည်။ GACSA နှင့ ် FAO တုိ ့

ပူးရပါငး်၍လည်း စွြး်ရောင်နိငု်ရသာ အသကံရပးဝန်ရောင်ြှု လုပ်ငနး်ြျားေုိင်ော ြူဝါေ 

အကျဉ်းချုပ်ြျားကုိ ရေးသား ထုတ်ရဝခဲ့သည်  (http:// www. fao. org/ gacsa/resources/gacsa-csa-

documents/en/) ။ 

သုတရပါင်းချုပ်တစ်ခုချင်းစီတွင်  ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုနငှ့် သကေုိ်င်သည်မြစ်ရစ၊ ြသကေုိ်င် 

သည်မြစ်ရစ  ရေေှည်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုြျားအတွက် စိန်ရခါ်ြှုြျားနငှ့်  မပဿနာြျား ကုိ မပည့်စုစံွာ 

မခုံငုံသံုးသပ်ရြာ်မပရပးထားသည်။ CSA ြဏ္ဍိုင်တုိင် တစ်ခုချင်းစီအတွက် အခွင့ ် အလြ်းြျားနငှ့် 

ရေွးချယ်ေန်နည်းလြ်းြျားကုိ ရေွးရနွး တင်မပထားသည်။ CSA ၏ ကွမဲပားမခားနားရသာ 

ေည်ေွယ်ချက်ြျား အသကား ရပါငး်စည်းနိုင်ြည့်အလားအလာြျားနှင့် အရလျာ့အတင်းြျားကုိ 

ရြာ်ထုတ်ပပီး ြတူညီရသာ ကဏ္ဍြျားနှင့် အြွဲ အ့စည်းအေင့်ေင့်ကုိမြတ်ပပီး သက်ေုိင်သူ အားလုံး 

အကျုံးဝငသ်ည့် လုပ်ငနး်စဉ်ြျား၏ အရေးပါြျုကိ ုြီးရြာင်းထိုးမပထားသည်။   

၂.၁ လမြဆီလွှာ စီြြံန်ြ့ွေဲြှု 

လမြဆီလွှာအလကကာင်း 

 လမြဆီလွှာသည် အပင်အသကရ်ှင်သနရ်န်အတွေက် အလ ာက်အပံ့လပးလနလသာ အရင်းအမြစ ်

ကကီးတစ်ြုမဖစ်သည်။ လမြဆီလွှာကိအုရွေယ်အစားအြျေိုးြျေိုးမဖစ်လသာ သဲ၊ နုန်း၊ ရွေံ လ့စးြျေား လမြလဆွေး 

ဓါတ်ြျေားနငှ့်ဖွေဲ စ့ည်း ားပပီး သကရ်ှိသတ္တ ေါြျေားစွောလည်း လနနိုင်ပါသည်။ လမြဆီလွှာတွေင် 

ဇီေဂဏု်သတ္တ ိ၊ ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တ ိနှင့် ရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိြျေားရှပိါသည်။ လမြဆီလွှာ၏ ဂုဏ်သတ္တ ိ ြျေားသည် 

စီြြံန ့်ြွေဲြှုနှင့်မပုမပင်မြင်းြျေားလပါ်ြူတည်၍ လမပာင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 

လမြဆီလွှာ၏ အလရးပါြှု 

လမြဆီလွှာသည် အပင်ြျေားကကီး ွေားြှုအတွေက် လ ာက်ပံ့လပးရံုြက စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး်ြျေားနငှ့် ပတ်ေန်းကျေင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျေားတွေင် အဓိကအစိတ်အပိုငး်တစ်ြမုဖစ်သည်။ 
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သီးနှံပငြ်ျေား စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု၊ ပြို ရ့ွောြျေား ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လစမြင်း၊ တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူလရး 

လုပ်ငနး်ြျေားတွေင်  ိန်းသိြ်းလစာင့်လရှာက်မြငး်၊ ပတ်ေန်းကျေင်ကို  ိန်းသိြ်းလဆာင်ရွေကရ်န် အတွေက် 

အဓိကရည်ရွေယြ်ျေက် မဖစ်သည်။ လမြဆီလွှာ၏ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တ ိ၊ ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တ ိ၊ ဇီေဂဏု်သတ္တ ိြျေားကုိ 

လျေစ်လျေူြရှုသင့်လပ။ လမြဆီလွှာသည် သဘာေပတ်ေန်းကျေင်  ိန်းသိြး် လစာင့်လရှာက်လရးြျေားတွေင် 

အြန်းကဏ္ဍြျေားစွော လဆာင်ရွေကလ်ပးသည်။ ၄င်းတိုြ့ှာ အပင်ြျေား ရှင်သန်ကကးီ ွေားရနအ်တွေက် 

လ ာက်ပံ့လပးမြင်းလရြျေားကုိလ ာက်ပံ့လပးမြင်း၊အရာေတ္ထ ုပစ္စည်းြျေားကုိ မပန်လည်အသုးံမပုနိုင် 

လအာင်လဆာင်ရွေကလ်ပးမြင်း၊ လမြကကီး ဲတွေင်သကရ်ှိ ြျေားလန ုိင်နုိင်မြငး်နငှ့် အလဆာက်အဦးြျေား 

လဆာက်ရန ် တုိမ့ဖစ်သည်။ အြျေားအားမဖင့်လမြဆီလွှာ၏ရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိ၊ ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တ ိနှင့် 

ဇီေဂဏု်သတ္တ ိြျေား အတူတကွေ ပါေင်မြင်း လကကာင့ ်လမြဆီလွှာ၏ လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားစွောရိှပါသည်။ 

 

လမြဆီလွှာ၏ အြန်းကဏ္ဍ 

လမြဆီလွှာသည် အလရးကကီးလသာလုပ်ငနး်ြျေားစွောကို လ ာက်ပံ့လပးလနပါသည်။ လမြကကီး၏ 

ရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိ၊ ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တ ိနှင့် ဇီေဂဏု်သတ္တ ိြျေားစွောပါေင်လသာလကကာင့် လရ၊ အာဟာရဓာတ်ြျေားကုိ 

အလမပာင်းအလဲမဖစ်လစလသာလကကာင့် အပငက်ကီး ွေားြှုနှင့် အပင်ြျေား လပါကလ်ရာက်ြှုနငှ့် 

တိရ စ္ဆာန်ြျေားအတွေက် အလ ာက်အပံ့မဖစလ်စပါသည်။ လမြဆီလွှာသည် ြိုးရွောမြင်း (သို)့ လရသွေင်းမြင်း 

ြျေား ရိှသည့်အြါတွေင် လရြျေားစိြ့်ေင်လနမြင်းနှင့် စီးဆင်းသွေား မြင်းြျေားကကားတွေင်  ိန်းညှိလပးမြင်း၊ 

လရ၊ နုိက် ရိဂုျေင်နှင့ ် လဖာ့စဖရပ်ကဲ့သုိ ့ အာဟာရြျေား စီးဆင်းမြင်းနှင့်သိုလလှာင် ိန်းသိြး်မြင်း၊ 

လရတွေင်လပျော်ေင်လသာ ပုိးသတ်လဆးြျေားနငှ့် အမြား အာဟာရဓါတ်ြျေား စီးလြျောပါသွေားမြင်းနှင့် 

သိလုလှာင် ိန်းသိြ်းမြင်းြျေားကကားတွေင်  ိန်းညှိ လပးပါသည။် 

- လမြဆီလွှာသည် အာဟာရဓါတ်ြျေားနငှ့် အမြားမဒပ်စင်ြျေားကုိ  ိန်း ားမြင်း၊  ုတ်လပးမြငး် 

ြျေား လုပ်လဆာင်လပးသည်။ 

- လမြဆီလွှာသည် လရ၊ လလနှင့တ်မြားအရင်းအမြစ်ြျေား အရည်အလသွေး ပိုြိုလကာင်းြွေန ်

လစရန်အတွေက် လရစစ်သဖွေယ် လုပ်လဆာင်လပးသည်။ 

- လမြဆီလွှာရိှလသာလကကာင့် အလဆာက်အဦးြျေား တည်လဆာက်မြငး်နငှ့် လရှးလဟာင်း 

အလြွေအနှစြ်ျေားကိ ု ိန်းသိြ်းလစာင့်လရှာက်နိုင်သည်။ 

လမြဆီလွှာ၏ လုပ်လဆာင်ြျေက် 

လမြဆီလွှာ၏ လုပ်လဆာင်ြျေက်ဆုိသည်ြှာ လမြဆီလွှာဘာကုိ လုပ်လဆာင်သည်ကို ဆုိလို မြင်း 

မဖစ်သည်။ 
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လမြဆီလွှာ၏ လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားြှာ 

(၁) လမြဆီလွှာအတွေင်းရှိ သကရ်ှိြျေား၏ လှုပ်ရှားြှု၊ ပွေားြျေားြှုကို  ိန်း ားနိုငမ်ြင်း 

(၂) လရနှင့်လပျော်ေင်ပစ္စည်းြျေား စီးဆင်းရာတွေင်  ိန်းညှိကန ့်သတ်လပးမြင်း 

(၃) အဆိပ်အလတာက်မဖစ်လစလသာလအာ်ဂဲနစန်ှင့်အင်လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်းြျေားကုိလလျော့ကျေလစရန် ြလရွေ  ့

လျေားနုိင်ရနအ်တွေက် ိန်းညှိလပးမြင်း၊ လလ ုညစ်ညြ်းြှုြျေားကုိ လလျော့ကျေလစရန်လဆာင်ရွေက် 

လပးမြင်း 

(၄) ကြ္ဘာ့လမြြျေက်နှာမပင်အတွေင်း၌ရှလိသာ အာဟာရဓါတ်ြျေားနှင့်တမြားလသာ မဒပ်စင်ြျေားကုိ 

 ိန်းသိြး်လပးမြင်းနှင့်မပန်လည်အသုးံမပုနိုင်ရန် လဆာင်ရွေကလ်ပးမြင်း 

(၅) လူြှုစီးပွေားလရးနငှ့်သက်ဆုိင်လသာ အလဆာက်အဦးြျေားတည်လဆာက်မြငး်လုပ်ငန်းြျေား တည် 

လဆာက်ရာတွေင် လ ာက်ပံ့လပးမြင်းနှင့် လူအ့ဖွေဲ အ့စည်းြျေားနငှ့်သက်ဆုိင်လသာ အ ိြ်းအြှတ် 

အလဆာက်အဦးြျေားလဆာက်လုပ်ရာတွေင် အလ ာက်အကူမပုပါသည်။ 

လမြဆီလွှာအရည်အလသွေး 

သဘာေအလမြအလန(သို)့ မပုမပင် ိန်းသိြ်း ားလသာ ပတ်ေန်းကျေင်အလနအ ားအတွေင်းတွေင် ရှိလသာ 

လမြကကီးတစ်ြု၏ လုပ်လဆာင်နိငု်လသာစွေြ်းရည်ကို လမြဆီလွှာ၏ အရည်အလသွေးဟု လြါ်သည်။ 

 ိုလုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားြာှ အပင်နှင့်တိရ စ္ဆာန်ြျေား  ုတ်လုပ်နိုင်စွေြ်းအားကို  ိန်းသိြး်နိုင်မြင်း၊ 

လရနှင့်လလသန ့်ရှင်းလကာင်းြွေန်ြှု  ိန်းသိြး်နိုင်မြင်းနှင့် ပို၍လကာင်းြွေန ် လစမြင်း၊ လူသားြျေား၏ 

ကျေန်းြာလရးနှင့်ပတ်သက၍် ပိ၍ုလကာင်းြွေန်လစရန် လ ာက်ပံ့ လပးမြငး်တိုမ့ဖစ်သည်။ 

လမြဆီလွှာ၏အြန်းကဏ္ဍ 

- သဘာေအလနအ ားအရ လမြကကီးကိ ုအစိုင်အြဲ၊ အရည်၊ အလငွေဟ့ူ၍(၃)ြျေိုး ြွေဲမြားနိုင် ပါသည်။  

-  ိုအြန်းကဏ္ဍတစ်ြမုြင်းသည် အပင်ြျေားရှငသ်န်ကကီး ွေားရနအ်တွေက် ြရှိြမဖစ် လုိအပ ်သည်။ 

- လမြကကီးအြျေားစုတွေင် အစိုင်အြဲအပိုင်း၌ ဓာတ်သတ္တ ုပစ္စည်းြျေားနငှ့်လမြလဆွေးဓာတ်ြျေား 

လပါငး်စပ်ပါေင်လနသည်။  ိုအပိုငး်သည် အပင်ြျေားအတွေက် လိုအပ်လသာ အာဟာရ ဓာတ်ြျေားကုိ 

 ိန်းသိြး် ားလသာ အရင်းအမြစ်မဖစပ်ပီး လမြကကီး ု ည်၏ တစ်ေက ်မဖစ်သည်။ 

- အမြားတစ်ေက်တွေင် အရည်နှင့်အလငွေ အ့ပိုင်းြျေားပါေင်ပပီး လမြဆီလွှာအတွေင်းတွေင် လလဟာနယ် 

ကွေက်လလးြျေားအမဖစ် တည်ရှိပါသည်။ 
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လမြြှုံလလးြျေားအလကကာင်း 

လမြြှုံလလးြျေားကုိ အုပ်စု (၅)ြ ုြွေဲမြားနိုငပ်ါသည်။(၂)စင်တီြီတာအရွေယ်အစားရှလိသာ ဇကာကိ ု

အသုးံမပု၍ အရွေယ်အစားြွေဲမြား ားပါသည်။ (၂)စင်တီြီတာ အရွေယ်အစား က် ကကီးြားလသာ 

လမြြှုံြျေားကုိ လကျောက်တုံး၊ လကျောက်ြဲ၊ လကျောက်စရစ်ြဲ ဟူ၍ သတ်ြှတ်သည်။ (၂)စင်တီြီတာ 

ဇကာလအာက်တွေင် ကျေသွေားလသာအြှုံြျေားကုိ လမြြှုံအလသးစားြျေားဟ၍ူ သတ်ြှတ်သည်။ ၄င်းကိ ု

အရွေယ်အစား(၃)ြျေိုးမဖစ်လသာ သဲ၊ နံုး ၊ ရွေံ လ့စးဟူ၍ ြွေဲမြား ား ပါသည်။ သဲ၊ နံုး ၊ ရွေံ လ့စးြျေား၏ 

ပါေင်လသာ အြျေိုးကုိ လမြသားအကကြ်း(လမြအြျေိုးအစား)ဟ၍ူ လြါ်ပါသည်။ 

ဇယား ၂-၁။ ပဗိတိန်၊ အရြေိကန ် နှင့ ် အမပည်မပည်ေိငု်ော အြျိုးအစားခွဲမခားမခင်း စနစအ်ေ 

ရမြြှုန်၏အေွယ်အစားြျား  

အစိတ်အပိုငး် ပဗိတိန်စနစ် အရြေိကန်စနစ် အမပည်မပည်ေိုင်ောစနစ် 

လကျောက်/လကျောက်စရစ် >၂.၀ ြြ > ၂.၀ ြြ > ၂.၀ ြြ 

သဲကကြ်း ၂.၀ - ၀.၂ ြြ ၂.၀ - ၀.၂ ြြ ၂.၀ - ၀.၂ ြြ 

သဲန ု ၀.၂ - ၀.၀၆ ြြ ၀.၂ - ၀.၀၅ ြြ ၀.၂ - ၀.၀၂ ြြ 

နုန်း ၆၀ – ၂  m ၅၀ – ၂  m ၂၀ – ၂  m 

လမြလစး <၂ m <၂ m <၂ m 

 

လမြသားအနုအကကြ်း/လမြအြျေိုးအစား 

လမြကကီးတစ်ြုရှိ သဲ၊ နုံး၊ ရွေံ လ့စးြျေား၏ နှိုင်းဆအြျေိုးကို လမြသားအနုအကကြ်းဟု လြါ်သည်။ 

 ိုပြာဏကုိ ရာြိုငန်ှုန်းနှင့လ်ဖါ်မပ၍ လမြအြျေိုးအစား (၁၂) ြု ြွေဲမြားနိုငပ်ါသည်။ လမြအြျိေုးအစားကို 

သတ်ြှတ်ရာတွေင် သဲ၊ နံုး၊ ရွေံ လ့စးြျေား ဲြှ တစ်ြု(သို)့တစ်ြု က်ပို၍ ပါေင်လနကကသည်။ နုံး လမြ(loam 

or loamy soil)ဟုသတ်ြှတ်ရာတွေင်  ိုအရွေယ်အစား (၃)ြျေိုးမဖစ်လသာ သဲ၊ နုံး၊ ရွေံ လ့စး အြျေိုးကျေ 

လပါငး်စပ်ပါေင်လနပါသည် (ပု ံ၂.၁)။ 

လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ြှု  

 လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ြှုဆုိသည်ြှာ လမြြှုံလလး (Sand, Silt, Clay) ြျေား 

တစ်ြုနှင့်တစ်ြုလပါင်းစပ်တွေဲဆက်ပပီးလမြစိုင်ြလဲလးြျေားမဖစ်လပါ်လာမြင်းမဖစ်သည်။ လမြစုိင်ြဲလလးြျေား 

တစ်ြုနှင့်တစ်ြုကကားတွေင်လလဟာနယ်ကွေက်လလးြျေားမဖစ်လပါ်ပပီး လမြကကီးနှင့လ်လ ုကကားရှိလရနှင့် လလ 

 ိန်း  ားနိုင်မြင်း၊ဖလှယ်နိုင်မြင်းြျေားမဖစ်လပါ်လစသည်။  ိုလလဟာနယ်ကွေက် ြျေား မဖစ်လပါ်ြှုတွေင် 

လမြစိုင်ြလဲလးြျေား၏ အရွေယ်အစားနငှ့် ပုံသဏ္ဍာန်လပါ်တွေင် ြူတည်၍ လမပာင်းလဲြှုရှသိည် ။ 
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လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ပုံ ပုံသဏ္ဍာန်  

 လမြဆီလွှာသိပ္ပံပညာရှင်ြျေားသည် လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ပုံ ပုံသဏ္ဍာန် (၆)ြျေိုး အမဖစ် 

ြွေဲမြား ားသည်။ ၄င်းတိုြ့ှာ အလံုးပုံသဏ္ဍာန်၊ အြျေပ်မပားပုံသဏ္ဍာန်၊ လ ာင့်လလးြျေား ပါလသာ 

အစိုင်အြဲတုံး၊ လ ာင့်ေိုင်းြျေားပါလသာ အစိုင်အြဲတုံး၊  ိပ်တွေင်သုံးလမြှာင့်ဖနတ်ုံး ပုံသဏ္ဍာန်ရှိလသာ  

 ိပ်တွေင်အေိုငး်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိလသာ  ုလုံးရှည်ပုံတိုမ့ဖစ်သည်(ပု ံ၂.၂)။  

 

ပု ံ၂.၁ လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ပုံ (© Sensors 2013) 

လမြကကီး၏ လလဟာနယ်ကွေကြ်ျေား (Soil Porosity) 

လလဟာနယ်ကွေက်လလးြျေားသည် အစိုင်အြ ဲ ြပါလသာ အပိုငး်မဖစ်ပပးီ ရာြိုငန်ှုန်းမဖင့်လဖါ်မပသည်။ 

လမြကကီး၏လလဟာနယ်ကွေက် ပါ၀င်ြှု လပါ်ြူတည်၍ အမြစ် ိုး လဖါကြ်ှုလွေယ်မြင်း၊ လရ ိြ်းစွေြး်အား 

နှင့ ်လမြကကီးြံနိငု်ရည်ရှိြှုြျေား ကွေားမြားြှု ရှိပါသည်။ 
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ပု ံ၂.၂ လမြသားဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ပုံ 

လကာင်းြွေန်လသာလမြ 

လကာင်းြွေန်လသာလမြဆုိသည်ြှာ သတ္တ ုဓာတ်၊ လကျောက်တံုး၊ လရ၊ လလ၊ လမြလဆွေးဓါတ် ြျေား၊ 

အနဇုီေသက်ရှြိျေားမဖစ်လသာ ဘက်တီးရီးယား၊ ြှို၊ ပရုိတိုဇိုးေါး၊ အင်းဆက်ပိုးြျေားနငှ့် တီလကာင်ြျေား 

လပါငး်စပ ် ပါေင်လနပါသည်။  ုိကွေန်ယက်သည် လမြကကီး၏လမြဆီဩဇာ  က်သန်ြှုကုိ ကကာရှည်စွော 

 ိန်း ားနိုငပ်ါသည်။  အပင်ြျေားရှငသ်န်ကကီး ွေားရနအ်တွေက် အြျေားလိုအာဟာရဓာတ်ြျေားနင့်ှ 

အနည်းလိုအာဟာရ ဓာတ်ြျေားလုိအပ်ပါသည်။ အြျေားလုိ အာဟာရဓာတ်ြျေားတွေင် နုိက် ရိဂုျေင်၊ 

လဖါစ့ဖရပ်၊ ပိုတက်စယီြ်၊ ကယ်လစီယြ်၊ ြဂ္ဂနီစီယြ် တိုပ့ါေင်ပါသည်။ အနည်းလိုအာဟာရ 

ဓာတ်ြျေားတွေင် အုိင်းယွေန်း၊ ြဂ္ဂနီစီယြ်၊ လကာ့ပါးနှင့် ဇင့ဓ်ာတ်တို ့ ပါေငသ်ည်။ လမြကကီး ဲတွေင် 

 ိန်း ားလသာ အာဟာရ ဓာတ် ြျေားသည် အပင်အမြစ်ဆီသို ့ လရွေလ့ျေား၍ အပင်ြှစုတ်ယနူိုငပ်ပီး 

အပင်ရှင်သန ်ကကီး ွေားလစပါသည်။ 

၂.၂ သဘာေြပျေက် စိုက်ပျေိုးလရး (CA) 

 သဘာေြပျေက် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိသည်ြှာ သဘာေသယံဇာတ အရင်းအမြစ်ြျေားနငှ့် 

ပတ်ေန်းကျေင်ကိ ု  ိန်းသိြး်လစာင့်လရှာက်ကာ ကုန် ုတ်လုပ်ြှု လရရှည်တိုးတက်မြင့်ြား လစမြင်း၊ 
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အမြတ်အစွေန်းပိုြိုရရှလိစမြင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံလရးအတွေက် စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစ် ကုိ စီြြံန ့်ြွေ ဲ

သည့်နည်းလြ်းမဖစ်သည် (FAO definition: www.fao.org/ag/ca)။ 

 တစ်နည်းအားမဖင့ ် သဘာေြပျေက် စိုက်ပျေိုးလရးြာှ သဘာေပတ်ေန်းကျေင်ကို တစ်ပပိုင်နက် 

 ိန်းသိြး်လျေက် ကုန ်ုတ်လုပ်ြှုလရရှည်မြင့်ြားကာ လက်ြံနိုင်လလာက်လသာ အမြတ်အစွေနး် 

ရရှိလရးအတွေက် စိုက်ပျေိုးသီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုအတွေက် အရင်းအမြစ်ြျေားကုိ စီြံြန ့်ြွေဲသည့် အယူအဆ 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ လမြလပါ်လမြလအာက်သဘာေဇီေမဖစ်စဉြ်ျေားကို အားလပးသည့် နည်းလြ်းမဖစ်သည်။ 

လမြယာ ွေန်ယက်မြငး်ကို အနိြ့ဆံု်းအဆင့်သို ့ လလျှော့ြျေ ပပီး မပင်ပြ ှ သွေငး်အားစုြျေားမဖစ်သည့် 

ဓာတုပိုးသတ်လဆးြျေားနှင့် အာဟာရဓာတ်ြျေားကုိ ဇီေမဖစ်စဉြ်ျေား အဟန ့်အတားြမဖစ်လစသည့် 

ပြာဏ ည့်သွေင်းလပးရြည်။ 

CA တွင် တစ်ခုနငှ့်တစ်ခု ချိတ်ေက်လျက်ေှိရသာ အရမခခံသရောတေား သုးံခ ု ပါဝင်သည်  

(Richards et. al, 2014): ။ ၄င်းတိုြ့ှာ 

 

 ၁။ ရမြေီလွှာကိ ုအနည်းေံုးထွန်ယက်မခငး် - လုံးဝြထွန်ယက်မခငး်ြှာ အရကာင်းေံုး 

မြစ်သည်။ သိုရ့သာ် ဤစနစ်တွင် ရမြေီလွှာြျက်နှာမပင်၏၂၀ ြှ ၂၅ % ထက် ပုိြိုြထွန်ယက်ရသာ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့် ထယ်ရေး ပါဝင်နိငု်သည်။  

 

 ၂။ သီးနှံအကကင်းအကျန်ြျား သိုြ့ဟုတ် အမခားရမြြုးံသီးနှံြျားထားေှမိခင်း -  CA ကုိ 

အဓိပ္ပာယ် ြွင့ေုိ်မခင်း အြျားစုတွင်  အပြဲတြ်းရအာ်ေဲနစရ်မြေီလွှာကိအုြုံး အနည်းေံုး ၃၀ % 

ထားေိှေြည် ဟုရြာ်မပထားသည်။  သုိရ့သာ် သတ်ြှတ်သည့် ရနောတွင် ရမြြုံးပင်ေှိမခငး်ြာှ အရကာင်း 

ေံုး မြစ်သည်။   

 ၃။  သီးလှည့် စိုက်ပျိုးမခင်း - သီးလှည့် စိုက်ပျိုးမခင်း သည် ရပါငး်မြက် နှင့်  ပိုးြွှားရောေါ 

ြျား ကျရောက်ြှုကုိ ရလျာ့ပါးရစသည်။ သီးလှည့် စိုက်ပျိုးေန် ရမြအလုံ အရလာက် ြေှိ ပါက သီးညှပ် 

စိုက်ပျိုးနိုငသ်ည်။ ပဲြျိုးနယ်ွဝင်အပင်ြျားသည် ရလထုအတွင်းြှ  နုိက်ထရိေုျင်ကုိ 

ြြ်းယူရပးနိငု်သည့်အတွက်  သီးလှည့် စိုက်ပျိုးမခင်း တွင် ထည့်သွင်း သုံးစွဲေန ်သင့ရ်လျာ်သည်။   

 ကြ္ဘာ့လူဦးလရသည် ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွေင်း သန်း ၉၀၀၀ သုိ ့ လရာက်ရှိလတာ့ ြည့် 

စားနပရ်ိက္ခာလိုအပ်ြျေက် ြျေားမပာလာြည်မဖစ်သည်။ သဘာေအရင်းအမြစ်ြျေား လလျော့ပါး လျေက် 

ရှိသည့်အလနအ ားတွေင ် စိနလ်ြါ်ြှုတစ်ရပ် မဖစ်လာသည့်အတွေက် စားနပရ်ိက္ခာ လရရှည်တိုးတက် 

 ုတ်လုပ်လရးအတွေက်သဘာေြပျေက်စိကု်ပျေိုးလရးနှင့်ြျေိတ်ဆက်လဆာင်ရွေကရံု်ြှတစ်ပါး အမြားနည်း 

လြ်းြရှိလတာ့လပ။ ကြ္ဘာ့စားနပရ်ိက္ခာအဖွေဲ ၏့ ြဟာ ဗျေူဟာပန်းတိုင်သစတ်စ်ြုြှာ 

သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုကို လရရှည်တိုးမြငှ့်လဆာင်ရွေကလ်ရးပင် မဖစ ် သည်။ သဘာေြပျေက်စိကု်ပျေိုးလရးသည ်

သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှု လရရှည်တုိးမြှင့န်ိုငလ်ရးအတွေက် အဓိကြဟာဗျေူဟာတစ်ြုမဖစ်ပပီး 

တစ်နည်းလမပာရလျှေင် လရရှည် တည်တံ့လသာ လက်လတွေက့ျေ သည့ ်စိုက်ပျေိုးလရးပင်မဖစ်သည်။ 

http://www.fao.org/ag/ca
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၂-၂-၁ သဘာေြပျေက်စိကု်ပျေိုးလရးသြိုင်း 

လမြဆီလွှာကိ ု အနည်းဆံုး ွေန်ယက်သည့် အလုပ်ကုိ ၁၉၃၀ မပည့်လွေန်နှစြ်ျေားက 

အလြရိကန်မပည်လ ာင်စုတွေင် Dust Bowl (လမြြှုန်အုိးကကီး) ကုိ ပဖိုဖျေက်တွေန်းလှန်ရန် အတွေက် 

အလြရိကနမ်ပည်လ ာင်စု Conservation Tillage Service ြ ှ လမြဆီလွှာ  ိန်းသိြး်မြင်းစနစ် 

တစ်ြုအမဖစ ် ၁၉၃၀ မပည့်နှစလ်ွေန်နစှ်ြျေားက စတင်လဆာင်ရွေကြ်ဲ့သည်။ သိုလ့သာ် ၁၉၉၀ မပည့်လွေန် 

နှစြ်ျေားအ ိ Conservation Agriculture ဟူ၍ ြလြါ်လေါ်ြ့ဲလပ။ လံုးေြ ွေန်ယက်ဘဲ စိုက်ပျေိုး 

သည့်စနစက်ိ ု အလြရိကနမ်ပည်လ ာင်စုတွေင် စတင်ကျေင့်သံုးြဲ့ပပီး ၁၉၅၀ မပည့်နှစလ်ွေန်ြျေားတွေင် 

ဂျေပန်နိုင်ငံက လဆာင်ရွေကြ်ဲ့သည်။ အြျေို လ့သာ နုိင်ငံြျေားတွေင် ၁၉၇၀ မပည့် လွေန်နစှ် ြျေားတွေင်ြှ 

ဤစနစက်ို လုိက်နာကျေင့်သုံးလာကကသည်။ ၁၉၉၀ လနာက်ပိုင်းတွေင် တစ်ဟုန် ုိး လရပန်းစားလာ ြ့ဲပပးီ 

၂၀၀၀ မပည့်နှစ်လရာက်လာလသာအြါ နုိင်ငံလပါငး် ြျေားစွောတွေင် ဟက်တာ သန်း ၁၀၀ လကျော် 

 ိရှိလာြ့ဲသည်။ ြကကာလသးြီနှစြ်ျေားြှ စတင်ကာ CA ကုိ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ 

နည်းလြ်းအမဖစ်နှင့ ်ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု လလျော့ပါးလစသည့် အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား ရရိှသည်ဟု သိမြင ်

လာကကသည်။  

ယြုအြါ CA ကုိ အလြရိက၏အစိတ်အပိုငး်ြျေားစွောနှင့် ကသစလကတးလျေတိုတ့ွေင် ကျေယမ်ပန်စ့ွော 

ကျေင့်သုံးလျေက်ရှိလကကာင်းလတွေရ့သည်။ အပူပိငု်းလဒသြျေားတွေင် ဘရာဇီး နိုင်ငတံွေင် ရှည်လျေား လသာ 

အလတွေအ့ကကုံ ရှိြဲသ့ည်။ ၁၉၇၀ မပည့် လွေန်နစှ ် ြျေားကပင် အလမြြံသလဘာတရားြျေားကုိ လိုက်နာ 

ကျေင့်သုံးြဲ့ပပီး ယြုအြါ ဟက်တာလပါငး် သန်း ၃၀ လကျော် စိုက်ပျေိုး ားသည်။ ဘရာဇီး နိုငင်ံြှ 

အမြားလတာင်အလြရိကနိုင်ငံြျေားသုိ ့ ပျေံ နံှ့သ့ွေားပပီး ပါရာလဂွေး၊ ဥတုလဂွေးနိုင်င ံ ြျေားတွေင်လည်း 

ကျေယမ်ပန်စ့ွော ကျေင့်သုးံလျေက်ရှသိည်။ အာဖရိကလယ်သြားြျေားကြူ CA ကုိ လွေနိြဲလ့သာ ၁၅ နှစက်ြ ှ   

စတင် လိုက်နာ ကျေင့်သုံးြဲ့ကကပပီး တိုးတက်ြှုြာှ လနှးလကွေးလျေက် ရှိသည်။ အာရှနိုငင်ံြျေားအတွေက် 

ကိနး်ဂဏန်းအြျေက်အလက် ြရရှိပါ။ 

CA သည် ြ ွေန်ယက်ရံုြျှေ (no-till) အဆင့်သာြကဘဲ အလမြအလနလပးပါက လုံးေ ြ ွေန်ယက်သည့် 

(Never-till) ကုိ ရည်ရွေယ်သည်။ ဘက်စုပံိုးြွှားကာကွေယ်မြင်း၊ ဘက်စု ံသီးနှ ံအာဟာရစီြံြန ့်ြွေဲမြငး်၊ 

သီးနှံစီြံြန ့်ြွေဲမြင်းနငှ့် လဂဟစနစ်တစ်ြုလုံး လွှြ်းမြုံစီြမံြင်း နှင့ ် သစပ်င်သစ်လတာ 

လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းတိုအ့ပါအေင်အမြားနည်းလြ်းလကာင်းြျေားမဖင့်လပါင်းစပ်ကာ လရရှည်တည် 

တံ့သည့် စိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် လဂဟစနစ်စီြြံန ့်ြွေဲမြင်းမဖစ်သည်။ CA သည် လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်းနှင့် 

ကာဗွေန်မပနလ်ည် ည့်သွေင်းမြင်း၊ ဇီေြျေိုးစု ံ (သီးလှည့် စိုက်ပျေိုးမြင်း၏ သကရ်ှိလမြဆီလွှာ) 

ဇီေမဖစ်စဉြ်ျေားနငှ့ ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် အလိုက် သင့ ် လဆာင်ရွေကမ်ြင်း၊ လလျော့ကျေလစမြင်းတို ့

ပါေင်သည်။ 
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ပု ံ၂-၃ သဘာေြပျေက် စိုက်ပျေိုးလရးသြိုင်းနှင့် လိုက်နာကျေင့်သုံးြှု (© Mkomwa, 2015) 

 

  

 

 

 

   

ပု ံ၂-၅ လနကကာနှင့ ်လမပာင်းဖူးသီးညှပ်စိုက်ပျေိုးမြင်း (လမြပဲ၊ လတာင်ယာစပါးနှင့်  

ပဲစင်းငုံ အလှည့်ကျေ စိုက်ပျေိုးမြင်း၊ (©FAO/U.Theinsu, 2017, Myanmar). 
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၂-၂-၂ CA ၏ အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား 

အ ွေက်နှုန်း တည်ပငိြ်မြင်း။ ။ လမြဆီလွှာနှင့ ်လရ ိန်းသိြး်နိုင်မြင်းလကကာင့် ရာသီဥတု လဖာက်မပန ်

လသာ်လည်း အ ွေက်နှုန်းတည်ပငိြ်သည်။ လရရှညိတွေင် အ ွေကတ်ိုးနိုင်သည်။ CA သုးံစွေဲပါက 

စကက်ိရိယာသုးံစွေဲြှု လလျော့နည်းသည့်အတွေက် လလာင်စာဆီစရိတ် ၇၀ % လလျှော့ြျေ နိုငသ်ည်။ လုပ်အား 

၅၀ % နှင့ ် သွေငး်အားစု ၂၀-၅၀ %  ိလလျော့နည်းလာြည်မဖစ်သည်။ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုကုိ 

အလ ာက်အကူမပုပပီး ေငလ်ငွေတိုးပွေားကာ အသကလ်ြွေးြှု ပိုြိုလကာင်းြွေန ်လာြည်မဖစ်သည်။ 

ြိုးလြါင်ဒဏ်ြံနိုင်မြင်း။ ။ CA သည် လမြ ဲသို ့ လရစိြ့်ေင်ြှု ပိုြိုလကာင်းြွေန်ကာ လမြလပါ်ြှု၊ 

စီးဆင်းလပျောက်ဆံုးြှု၊ အလငွေပ့ျေံြှုလလျော့ပါးလစြည်မဖစ်သည်။ လရကုိပိြုို ိလရာက်စွော သုးံစွေဲလာနိုငပ်ပီး 

အပင်ြျေားြိုးလြါင်ဒဏ်ြံနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ လမြကကီးကိဖုုံးအုပ်လပးမြင်းလကကာင့်လည်းအပူြျေိန်အလမပာင်း 

အလဲကိုြံနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ-ြက်စီကုိနိငု်င ံ ြိုးနည်းသည့်ြိုးလကာင်းလသာက် ကုန်းမြင့်လဒသ 

ြျေားတွေင ် CA လိုက်နာ ကျေင့်သုံးသည့်လမပာင်းဖူးစိုက်ြင်းြျေားရှိ လမြဆီလွှာလရပြာဏ 

သည်လမြာက်လသွေ ့ ကာလြျေားအတွေင်းသြားရုိးကျေစိုက်ပျေိုးပပီး သီးနှံအကကင်းအ ကျေန် ဖယ်ရှားလသာ 

စိုက်ြင်း ြျေား က် ၁၀-၂၀ ြီလီြီတာ ိ ပိုြိုမြင်ြ့ားလျေက်ရှသိည်ကို လတွေရ့ှိရသည်။ 

လတာင်ပိုင်းအာဖရိကရှိ  CA စိုက်ြင်းြျေားတွေင ် လမြဆီလွှာတွေင်း လရစိြ့်ေင်ြှုသည် သြားရုိးကျေ 

 ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလသာ အကွေကြ်ျေားနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်ဟက်တာလျှေင်ပျေြ်းြျှေ ၂၄ ြ ှ ၃၈ ြီလီ 

ြီတာ ိ ပိုြိုြျေားမပားလကကာင်းလတွေရ့ှိရသည်။  

လမြမပင်စရိတ်သက်သာမြင်း-လက်မဖင့မ်ဖစ်လစ၊ စကမ်ဖင့်မဖစ်လစ CA ကျေင့်သံုးပါက  ွေန်ယက ် စရိတ် 

သကသ်ာသည်။ အိန္ဒိယနိုငင်ံ ၌ စက်မဖင့ ်  ွေန်ယက ် စိုက်ပျေိုးလသာ စပါး၊ ဂျေုံ စနစ် ြျေားတွေင ် CA 

ကျေင့်သုံးလသာအြါ  ွေန်ယက်စရိတ် ၁၅ % သက်သာသည်။ လက်မဖင့စ်ိုက်ပျေိုး သည့် ြာလာေီနိုင်ငံ 

လမပာင်းဖူးစိုကြ်င်းြျေားတွေင် သြားရုိးကျေ လဘာင်တင်၊ ကျေင်းြျေ စိုက်ြင်း ြျေား  က ်လုပ်အားြ ၂၀ % 

သကသ်ာသည်။ CA လကကာင့် လမြမပင်ြျေိန် တိုလတာင်းသည့် အတွေက် အြျေိန်ြီစိကု်ပျေိုးကာ လအာင်မြင်စွော 

ရိတ်သိြ်း နိုငသ်ည်။ 

လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုသကသ်ာမြင်း -  ွေန်လရးလလျော့ြျေကာ လမြဆီလွှာကိ ု အပင ် အကကင်း အကျေန် 

ြျေားမဖင် ့ဖုံးအုပ် ားမြင်းလကကာင့် လမြဆီလွှာတုိက်စားမြင်းကို ၈၀ % သက်သာ လစသည်။ CA သည် 

အလပါ်ယံလမြလွှာရိှ လအာ်ေဲနစြ်က်တာကိ ု တုိးပွားရစပပီး ဇီဝလုပ်ငနး် ြျားနငှ့် ဇီဝြျိုးကွဲ 

စုံလင်ြှုကိလုည်း တိုးပွားရစသည်။  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု လလျော့ပါးလစမြငး်- အြျေို လ့သာ အလမြအလနြျေားတွေင် CA သည် 

ကာဗွေန် ိန်းြျေုပ်ြှုလကကာင့် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုလလျှော့ြျေပပီး ရာသီဥတု လမပာင်းလဲ ြှုကိ ု

သကသ်ာလစသည်။ သိုလ့သာ ်လလျော့ပါးသက်သာလအာင် မပုလုပ်မြင်း က ်ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု နှင့ ်

သဟဇာတမဖစ်လအာင် လဆာင်ရွေကန်ိုငရ်န် အဓိက ား၍ ြူေါဒ ြျေြှတ် လဆာင်ရွေကသ်င့သ်ည်။ 
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၂-၂-၃ CA အတွေက် စိန်လြါ်ြှုြျေား 

 အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားစွောရှိလသာ်လည်း လိုက်နာလဆာင်ရွေကရ်န် အဟန ့်အတားြျေား လည်း 

ရှိသည်။ 

လမြအြျေိုးအစား။ ။ လရစီးလရလာည့ံဖျေင်းလသာ စိြ့်လပါက်လမြြျေားတွေင ် CA လဆာင်ရွေကရ်န် 

ြက်ြြဲည်မဖစ်သည်။ လမြကကီးကို ဖုံးအုပ်ြှုြျေားပါက လမြာက်လသွေြ့ျေိန်ကကာမြင့်ပပီး လရာဂါြျေား မဖစ် 

နိုငသ်ည်။ လရ ိန်းြှုြျေားက လရ ုတ်ရန် ြက်ြြဲည်မဖစ်သည်။ 

အပင်ကကင်းကျေန်။ ။ လမြဖံုးပစ္စည်းအလုံအလလာက်ရရှိနိုင်ြှု၊သီးနှံအ ွေက်နှုန်း အလွေန်နိြ့်ကျေပါက 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ရရှိနိုငြ်ှုနည်းြည်မဖစ်သည်။ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ကိတုိရိစ္ဆာန်အစာအမဖစ် သုးံစွေဲရမြင်း 

ြှာလည်း အဟန ့်အတားတစ်ြမုဖစ်သည်။ 

လမြကသဇာလပါငး်သတ်လဆးေယ်ယူသုံးစွေဲနုိင်ြှု။ ။ CA လဆာင်ရွေကရ်ာတွေင် ပဲြျေိုးစံု စိုက်ပျေိုးရံုသာြက 

လမြကသဇာလည်း ြျှေတစွော  ည့်သွေင်းလပးြှသာ အ ွေက်နှုန်းတိုးပပးီ ပင်ကကငး်ပငက်ျေန် 

အလုံအလလာက်ရရှိလစြည်မဖစ်သည်။ 

လပါင်းနှိြ်နင်းမြင်း။ ။ CA ကျေင့်သုံးစတွေင် လမြကို  ွေန်ယက်ြှုြမပုမြင်းလကကာင့် လပါငး်မြက် 

မပဿနာတုိးပွေားလာနိုငသ်ည်။ သုိလ့သာ် လရရှည်တွေင် လပါငး်လလျှော့ပါးလာြည်မဖစ်သည်။ အြျေို လ့သာ 

CA ြျေားတွေင ်လပါငး်သတ်လဆး သုးံစွေဲလကကာင်းလတွေ ရ့ှိရသည်။ 

အ ွေက်နှုန်းအာနိသင်လနာက်ကျေမြင်း။     ။ CA အကျိေုးြံစားနိုင်ရန် ၃ နှစ်ြှ ၇ နှစ် ိ လစာင့်ြသှာ 

အ ွေကန်ှုန်းတိုးသည်ကိ ု လတွေရ့သည်။ အလတွေအ့ကကုံ ရှိရန် လုိအပ်ပပီး လမြဆီလွှာ ဖွေဲ စ့ည်းြှုနှင့် 

အာဟာရတုိးပွေားြှုြှာ လရရှည်မဖစ်စဉ်ြျေားမဖစ်ကကသည်။ လတ်တလလာ အကျေိုး လကျေးဇူးြှာ 

လုပ်အားနငှ့် ကုနက်ျေစရိတ် သကသ်ာလစမြင်းမဖစ်သည်။ 

၂-၂-၄ CSA စတင်လဆာင်ရွေက်ရန်အတွေက် လိုအပ်ြျေက်ြျေား 

လလျော့ြျေနိုင်ြှု။    ။ လုိက်လလျောညီလ ွေကျေင့်သံုးရန် ြျှေတလဆာင်ရွေကန်ိုငမ်ြင်း၊ CA သည် 

လမြာက်လသွေလ့သာလဒသြျေားတွေင်လရ ိန်းအားပိုြိုလကာင်းြွေန်မြငး်လကကာင့်ြိုးပုံြှန်ြဟုတ်သည့် လဒသ 

ြျေားအတွေက်အသုးံေငသ်ည်။ လမြဆီလွောတွေင်း ကာဗွေန်စလုဆာင်း နိုငမ်ြင်းလကကာင့ ်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု 

လလျော့ပါးလစနိုင်သည်။ သိုလ့သာ် လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်း ရရှိနိုငြ်ှုလပါ်တွေင် ြူတည်သည်။ 

စွေြ်းရည်အရင်းအမြစ်နငှ့ ်လဒသအလနအ ားြျေား။ ။ CA ကုိ  ိလရာက်စွော လဆာင်ရွေက် နိုင ်ရန် 

စိုက်ြင်း၊လကျေးရွော၊လဒသအလမြအလနြျေားကုိ ည့်သွေင်းစဉ်းစားရြည်မဖစ်သည်။ လတာင်သလူယ်သြား 

ြျေား၏ စွေြ်းရည်၊ လကျေးရွော၊ လဒသအလမြအလနြျေားကုိ  ည့်သွေင်း စဉ်းစားရြည် မဖစ်သည်။ 

လတာင်သလူယ်သြားြျေား၏ စွေြး်ရည်၊ လကျေးရွော လမြသုးံစွေဲြှုအလမြအလနနှင့် လြ်းပန်းဆက်သွေယ်ြှု၊ 
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လစျေးကွေကအ်လနအ ားက့ဲသိုလ့သာ အလမြြံအလဆာက် အအံုြျေားသည် CA လအာင်မြင်ြှုအတွေက် 

အလရးကကီးသည်။ 

မပုလွေယ်လမပာင်းလွေယ်ရှိမြင်း။  ။ CA နည်းပညာြျေားသည် နိုငင်ံအလိုက်၊ လဒသအလိုက် 

ကွေမဲပားနိုင်သည်။ အြျေိုအ့လမြအလနတွေင် သီးလှည့်စိုကပ်ျေိုးမြင်းကိ ု လဆာင်ရွေက၍် ြရနိုင်လပ။ CA ကုိ 

အရှိန်မြှင့်တိုးြျေဲ လ့ဆာင်ရွေကရ်န်အတွေက်ြူေါဒြျေားသည်လယ်သြားြျေား၏ဆန္ဒနှင့် လုိအပ်ြျေက်ြျေားနငှ့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေရှိပပီး အလွေန်အကျွေံြျေား ြမဖစ်လစသင့်ပါ။ 

သီးနှံသာြက အြွေင့်အလြ်းကို ရှာပါ။ တိရိစ္ဆာန်လြွေးမြူလရးကုိလည်း တိုးမြှင့် လဆာင်ရွေကရ်န် 

လိုြည်မဖစသ်ည်။ လုိအပ်ပါက စုိကပ်ျေိုးလြွေးမြူလရးစနစ် တစ်ြုလုံးကိ ုပုံစံလမပာင်းပစ်ရြည်။ 

၂-၂-၅ ြူေါဒ 

 ကျေယမ်ပန ့်စွော လဆာင်ရွေကန်ိုငရ်န်အတွေက် ြူေါဒပံ့ပိုးြှု လိုအပ်သည်။ ဥပြာအားမဖင့် 

တရုတ်မပည်သူသ့ြ္မတနိုင်ငံတွေင် CA ကုိ ပါတီ၏ နံပါတ် (၁) ြူေါဒအမဖစ ် သတ်ြှတ် ား သည်။ 

အုိလံပစ်ကစားပွေဲြတိုင်ြီကာလကဘီဂျေင်းတစ်ေိုက်သြဲုန်တိုင်းြျေားတိုက်ြတ်ြှု ကာကွေယ်ရန်အတွေက် 

မဖစ်သည်။  ယ် ိုးမြငး်အတွေက် ပံ့ပိုးြှုြမပုဘဲ ြ ွေန်ယက်ဘဲ ြျေိုးလစြ့ျေ ကရိယာကို ဦးစားလပးသည်။ 

လတာင်ကိုရီးယားနိုင်ငတံွေင်လည်း CA ကုိ လရရှည်တည်တ့ံ လသာ အရှိန်မြှင့် စိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် 

စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့ ်သိပ္ပံေန်ကကီးဌာနြှ တိုးမြငှ့်လဆာင်ရွေက ်လျေက်ရှိသည်။ 

၂-၂-၆ နိဂုးံ 

 CA လနရာလဒသအလုိက် လဆာင်ရွေကန်ိုငသ်ည်။ စိုက်ပျေိုးလမြအားလုံး၏ ၈ % တွေင် 

ကျေင့်သုံးလျေက်ရှိပပီးဆပွေားကျေယမ်ပန ့်လာပပီမဖစသ်ည်။လ ာင်စုနှစ်ဖွေံ ့ပဖိုးလရးပန်းတိုင်ြျေား၊ ကြ္ဘာ့ကလု 

သြဂ္ဂ သလဘာတူညီြျေက်ြျေား၊ စားနပ်ရိက္ခာအဖွေဲ ၏့ ြဟာဗျေူဟာ ရည်ြှနး်ြျေက် ြျေားနငှ့်လည်း 

ကိကု်ညီသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ အံတုပပီး ကုန ်ုတ်စွေြ်းအား လရရှည်မြင့်ြားလစနိုင်သည်။ 

သိုလ့သာ် အရှိန်အဟုန်မြှင့် လဆာင်ရွေကန်ိုငရ်န်အတွေက် ြူေါဒ ပံ့ပိုးြှုြျေား လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

၂.၃ ဇီေပစ္စည်း မပန်လည် ည့်သွေင်းမြင်းနှင့် လမြဆီလွှာ ကျေန်းြာလရး 

 

 ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ြျေားမဖစ်လသာလကာက်ရုိး၊ လမပာင်းရုိး၊စပါးြွေံ၊စိုကပ်ျေိုးသီးနှံ အကကင်းအကျေန် 

နှင့ ် လပါင်းပင်ြျေား၊ သစလ်တာြှ ဇီေပစ္စည်းြျေားအပါအေင် လနစ့ဉ်ဘေြှ ြတူ ကွေမဲပားလသာ 

စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့ ် အမြားလုပ်ငန်းစဉ်ြျေားြ ှ  ုတ်လုပ်လသာစွေန ့်ပစပ်စ္စည်းြျေားစွော၊ တိရ စ္ဆာန် စွေန ့်ပစ် 

ပစ္စည်းြျေားမဖစ်လသာ ြစင်၊ ကျေင်ငယ်ရည်၊ အရုိး၊ ငါးြှ စွေန ့်ပစပ်စ္စည်းြျေားနငှ့် အြှိုက၊် ြိလ္လ ာ၊ ရွှံန့ှစ် 

အစရှိလသာ လူလနအိြ်ြျေားြှ စွေန ့်ပစပ်စ္စည်း ြျေားလည်းရှိသည်။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးစဉက်ာလတွေင် 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ပြာဏ ြျေားစွော  ုတ်လုပ်သည်။ လရာင်းြျေရန် အစိတ်အပိုင်း ဆွေတ်ြူးပပီးလနာက် 

ကျေန်ရှိလသာအပင်ကိ ုအြှိုက်အမဖစ် သတ်ြှတ်ပပီး ကွေင်းလဘး တွေင် စုပုံစွေန ့်ပစက်ကသည်။ 
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၂.၃.၁ စွေန ့်ပစ်လအာ်ဂဲနစ်အြှိုက်ြျေား၏ လမြဆီလွှာဂုဏ်သတ္တ ိအလပါ် အကျေိုးသက်လရာက်ြှု 

 လမြဆီလွှာရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိြျေားမဖစ်လသာလမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံ၊ လရ ိန်းနိုငစ်ွေြ်းအား လမြဆီလွှာ 

အပူြျေိန်၊သိပ်သည်း ု၊စုစုလပါက်အလပါက်ပါေင်ြှု၊အလပါက်အရွေယ်အစား၊ အမြစ် ိုးလဖာက် ေင်လရာက် 

ြှုကိုြံနိုင်အား စုစည်းြှု၊ စုစည်း တည်ပငိြ်ြှု၊ လရဖိအား လျှေပ်ကးူြှု၊ လဘ့စ်ဖလှယ်နိုင်စွေြ်းအားနငှ့် 

လရတုိက်စားြှုကိုြံနိုင်မြင်း အစရှိလသာတိုးတက်လကာင်းြွေန်လာလစလရးအတွေက်လအာ်ဂဲနစ် စွေန ့်ပစ ်

ပစ္စည်းြျေားက အကျေိုးမပုလကကာင်း လတွေရ့ှိရ သည် (Aggelides and Londra, 2000; Elsgaard et al., 2001).  

။ 

 လမြဆီလွှာလအာ်ဂဲနစ် ကာဗွေန်ပါေင်ြှု၊ Folic Acid အစိတ်အပိုင်း၊ လျှေပ်စီးကူးြှု၊ လမြဆီလွှာ 

အသကရ်ှုမြင်းက့ဲသုိလ့သာ ရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိြျေားလည်း လအာ်ဂဲနစ ်ည့်သွေင်းပပီး လနာက် သိသာစွော 

တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာသည်ကို လတွေရ့ှိရသည ် Gonzalez et al. (2010) ။ တီကျေစ်စာ လမြလဆွေး 

နှုန်း ားမြင့်ြားစွော  ည့်သွေင်းလသာ လမြတွေင ် Bulk Density တန်ဖိုး နိြ့်ကျေ သွေားသည်ကုိ 

လတွေရ့ှိရသည်။ 

၂.၃.၂ လမြဆီလွှာအတွေင်းြှ ကာဗွေန်အစုအလေး 

 ပုံြနှ်သြားရုိးကျေ  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလသာလမြြှ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ြျေား ဖယ်ရှားပပီး လသာအြါ 

လမြဆီလွှာ လအာ်ဂဲနစက်ာဗွေန် လျှေင်မြန်စွော လလျော့နည်းသွေားလကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ လမြ ဲသို ့အမြစ်နှင့ ်

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ြျေား ပုံြှန် ည့်သွေင်းလပးပါက လမြဆီလွှာ လအာ်ဂဲနစ ် ကာဗွေန ် တိုးပွေားလာသည်။ 

အပင်ြျေားအတွေက် လဖာ့စပရပ်ရရှိနိငု်ြှုသည်လည်း လဆွေးလမြ့ြှုမဖစစ်ဉ်လကကာင့်မဖစလ်စ၊ ဇီေ ုြှ 

လဖာ့စရပ် ုတ်လွှတ်ြှုလကကာင့်မဖစ်လစြျေားမပားလာသည်။ လပျော်ေင်လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်းပြာဏတိုးပွေား 

လာ မြင်း လကကာင့် အဓိကအားမဖင့် လဖာ့စဖတိ်စွေန ့် ုတ်ြှု (Description) နှုန်း ားကုိ မြင့်ြားလစသည့် 

လအာ်ဂဲနစ်အက်စစ်လကကာင့် သွေယ်ေိုက်၍လည်း အပင်ြ ှလဖာ့စဖရပ်ကုိ ပိုြိုရယူ စားသုးံ လစနိုင်သည်။ 

၂.၃.၃ အပင ်အာဟာရ စီြြံန ့်ြွေဲြှုတွေင် လအာ်ဂဲနစ ်စွေန ့်ပစ်ပစ္စည်း မပန်လည်  ည့်သွေင်း မြင်း၏ 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား 

• လအာ်ဂဲနစ ်စွေနပ်စ်ပစ္စည်းတွေင် ပါေင်လသာ အာဟာရြျေားကုိ ရယသူုးံစွေဲနိငု်မြင်း၊ 

• စွေြး်အင်ကို  ိန်းသိြး် ားနိုင်မြင်း၊ 

• အပင်အာဟာရကို မဖည့်စွေက်လပးလသာ အရင်းအမြစ်မဖစ်မြငး်၊ 

• လမြကသဇာ တင်သွေင်းကုနက်ျေစရိတ် လလျော့ြျေနိုင်မြင်း၊ 

• လမြကသဇာ သုးံစွေဲမြငး်  ိလရာက်ြှု အမြင့်ြားဆံုး မဖစ်လစမြင်း၊ 

• လမြဆီလွှာနှင့ ်လမြယာလဂဟစနစ် အြျေိုးြျှေတလစမြင်း၊ 

• ပတ်ေန်းကျေင် ညစ်ညြ်းြှု လလျော့ကျေလစမြင်း၊ 

• စိုက်ပျေိုးလရးတိုးတက်ြှု လရရှည်တည်တံ့လစမြင်းတိုမ့ဖစ်သည်။ 
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ကျေင့်သုံးလျှေက်ရှိလသာ အလလ့အ ြျေား 

 လယဘုယျေအားမဖင့် လတာင်သလူယ်သြားြျေားသည် ပဲစဉး်ငုံနှင့် ေါသီးနှံအရုိး ြျေားကို 

ြီးရှို လ့လ့ရှိသည်။ လမြဆီလွှာအတွေက်အဖိုးတန်လသာလမြဆီလွှာလအာ်ဂဲနစ်ကာဗွေန ်တည် လဆာက်ရာတွေင် 

ကူညီလပးသည့်ဇီေ ု လလျော့နည်းလာလစသည်။ ဤအလလ့အ လကကာင့် လမြဆီလွှာြှ လအာ်ဂဲနစက်ာဗွေန ်

လလျော့နည်းလစသည့်အမပင် ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိက်  ုတ် လွှတ်ြှု တုိးပွေားလာလစသည်။ 

အပင်ြျေားကုိနှုတ်ယပူပီး အပိုငး်ပိုင်းမဖတ်ကာ လမြ ဲသို ့ မပန ် လည်  ည့်သွေင်းပါက လုပ်အားြ 

ကုနက်ျေြှုြျေားမြင်းလကကာင့် သကသ်ာလစရန် ြီးရှို ့ကက သည်။ 

ဒဏ်ြံနိုင်သည့် ကကံက့ကံြ့ံသည့် အလလ့အ ၊ နည်းပညာ 

  လတာင်သြူျေား ဤစနစက်ို စွေန ့်လွှတ်လစရန် အြျေို လ့သာ လကျေးရွောြျေားတွေင် Rotavator ြျေား 

သံုးစွေဲြ့ဲသည်။ ရိတ်သိြ်းပပီး သီးနှံအရုိးြျေားကုိ အပိုင်းအစငယ်ြျေား အမဖစ ်ြုတ်စင်းကာ လနရာတွေင်ပင ်

လမြ ဲသို ့  ည့်သွေင်းြဲ့သည်။ စက်ကရိိယာ ကုနက်ျေ စရိတ်ြှာ လဒါ်လာ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ြန ့်ရှိပပီး 

တစ်ရက်လျှေင် ၅-၆ ဟက်တာြန ့် ြုတ်စင်း နိုင်သည်။ Rotavator သည် ြိုးသီးနှံ စိုက်ပျေိုးပပီးလနာက ်

ြကကာြီ လဆာင်းသီးနှံ စိုက်ပျေိုးရနအ်တွေက် လမြမပင်လပးနိုငသ်ည်။  ွေန်ယက်ြှုအတွေက် 

စွေြး်အင်သက်သာပပီး အပင်ငုတ်ြျေား လမြ ဲသို ့ လရာက်ရှသိွေားလစသည်။ လမြဆီလွှာ၏ ရုပ်ဂဏု်သတ္တ ိ 

တိုးတက်လကာင်းြွေန်လစပပီး သီးနှံအ ွေကတ်ိုးသည်။ ညံပင်၊ ပဲလနာက်၊ ပဲလွေန်းက့ဲသုိလ့သာ 

သစစ်ိြး်လမြကသဇာပင်ြျေားသည် လမြဆီလွှာ တုိးတက်လကာင်းြွေန် လာလစသည်။ 

 

ပု ံ ၂.၆ ေါပင်စည်ရိုးြျေား လမြ ဲသို ့ ြုတ်သွေင်းလနလသာ Rotavator (ေ)ဲ နှင့ ် သစ်စိြ်းကသဇာ (ယာ) 

(Source: vikaspedia.in) 

၂.၃.၄ လမြဆီလွှာ လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်း 

 လမြဆီလွှာလအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်းသည် အပင ် (သို)့ အလကာင်သက်ရှ ိ ပစ္စည်းြျေားြ ှ ြူလ 

 ုတ်လုပ်လသာ ပစ္စည်းမဖစ်ပပီး လမြဆီလွှာ ဲသို ့ မပန်လည်လရာက်ရှကိာ လဆွေးလမြ့သွေားသည်။ ၎င်းတွေင် 

ပုံြပျေက်ရှိလနလသးသည့် အပင်၊ အလကာင် အစိတ်အပိုင်းြျေားြသှည် လမြလဆွေး (humus) ဟုလြါ်လသာ 

လကာင်းစွော လဆွေးလမြ့လနသည့် အလရာအလနှာ ြျေားလည်း ရှိနိငု်သည်။ 
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လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းအြျေားစုကို အပင်ြှရရှိသည်။ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ြျေားတွေင် အစိုဓာတ် ၆၀-၉၀ 

ရာြိုငန်ှုန်း ပါေငသ်ည်။ ကျေန်ရှိလသာ လမြာက်လသွေပ့စ္စည်းြျေားတွေင် ကာဗွေန်၊ လအာက်ဆီဂျေင် ၊ 

ဟိုက်ပဒိုဂျေင်ပါေင်ပပီး၊ ဆာလ်ဖာ နုိက် ရိဂုျေင်၊ လဖာ့စလဖာရပ်၊ ပိုတက်စယံီ၊ ကယ်လစီယံနငှ့် ြဂ္ဂနီစီယံ 

အနည်းငယ်ပါေင်သည်။ ပြာဏနည်းပါးလသာ်လည်း ဤအာဟာရဓာတ်ြျေားသည် လမြဆီကသဇာ 

 က်သန်ြှု ိန်းသိြး်ရာတွေင် အလွေန်အလရးကကီး သည်။ 

 လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းသည် ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အမဖစ် လမြဆီလွှာြျေက်နှာမပင်လပါ်တွေင် ရှိလန မြင်းက 

လမြြျေက်နာှမပင်ကို ြုိးလပါက် (လလ၊ လရဒဏ်ြ)ှ ကာကွေယ်လပးသည်။ အပင ် အကကင်းအကျေန်ြျေားကုိ 

ဖယ်ရှား ြီးရှို ပ့ါက ရာသီဥတုဒဏ်ကို တုိက်ရုိက်ြရံပပီး အဓိက စွေြး်အင ် အရင်းအမြစ်မဖစ်လသာ 

လမြဆီလွှာ သကရ်ှိြျေားကုိ လသလကကပျေက်စီးလစသည်။ 

 လမြဆီလွှာ ဲြ ှ လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းတွေင် လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားစွောရိှသည်။ စိုက်ပျေိုးလရး 

နယ်ပယ်တွေင် လက်လတွေ အ့ားမဖင့် အလရးကကီးလသာအြျေက် (၂) ြျေက်ရှိသည။် (၁) အာဟာရ 

စုလဆာင်း ားြှုကို လည်ပတ်လစမြင်းနှင့် (၂) လမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံ တိုးတက်လကာင်းြွေနလ်စပပီး၊ 

တြန်းလကာင်းလစကာ လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုကို အနည်းဆံုးမဖစ်လစသည်။ 

− အာဟာရ လည်ပတ်သုံးစွေဲြှုအရ လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းြျေားတွေင် လုပ်ငနး် (၂) ရပ ်ရှိသည်။ 

− လဆွေးလမြ့ပပီးအပိုင်း (လမြလဆွေး) သည် အာဟာရ စုတ်ယူ ားပပီး အပင်ြျေား ရယ ူ

သုးံစွေဲနိငု်သည်။ အလနအ ားတွေင် ရှိလစသည်။ 

၂.၃.၅ ြိုက်ြရုတ်လှုပ်ရှားြှုနှင့် ဇီေြျေိုးစုလံင်ြှု 

 ကျေန်းြာလသာ လမြဆီလွှာတစ်ြုသည် တိရ စ္ဆာန်ြျေား ကျေန်းြာြှုကို လကာင်းြွေန် လစပပီး 

လဂဟစနစ်တာေန်ကို အလ ာက်အကူမပုသည်။ ကျေန်းြာလသာ ြုိက်ြရုတ် အသိုက်အေန်း တစ်ြုသည် 

လဂဟစနစ်တစ်ြ၏ု လမြဆီကသဇာကကယ်ေြှု၊ ကုန် ုတ်စွေြ်းနှင့် လရရှည်တည်တံ့ြှု အတွေက် 

အလွေန်အလရးပါသည်။ 

 လမြဆီလွှာြိုက်ြရုိ၏ သကရ်ှိြျေားသည် အာဟာရ အဆက်ြမပတ် လည်ပတ် လနရန်နှင့် 

လမြလပါ်ရိှ လဂဟစနစ်ကို တွေန်းအားလပးရန်အတွေက် အလွေန်အလရးပါသည်။ ြုိက်ြရုတ်ဇီေြျေိုး 

စုံလင်ြှုကိ ု လလ့လာမြင်းသည် အလမြြံသိပ္ပံသုလတသနအတွေက် သာြက ဇီေြျေိုး စုံလင်ြှုနှင့ ်

အသိကု်အေန်းတည်လဆာက်ပုံနှင့် လည်ပတ်ြှုတိုအ့ကကားဆက်စပ်ြှုကုိနားလည်ရန်အတွေက် လည်း 

မဖစ်သည်။လမြဆီလွှာြှဘက်တီးရီးယားနငှ့်ြှိုြျေားသည်ြျေားစွောလသာဇီေဘူြိဓာတု စကေ်န်းြျေား 

အတွေက်အြျေက်အြျောကျေသည်။ ဤြုိက်ြရုတ်ြျေားသည် အပင်၊ အပင ် ကျေန်းြာလရး၊ 

လမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံနငှ့်လမြဆီကသဇာ က်သန်ြှုကုိအလ ာက်အကူမပုမြင်းအားမဖင့် လမြလပါ်လဂဟစနစ် 

အလပါ်တွေင် လွှြ်းြိုးသည်(ြယ်လီယာနီနှင် ့ အလပါင်းပါြျေား ၂၀၁၂)။ သိုလ့သာ် ြိုက်ြရုတ်သက်ရှ ိ

အြျေိုးအစားြျေား ပါေင်ဖွေဲ စ့ည်းြှုနှင့် လှုပ်ရှားြှုကို လမြဆီလွှာ၏ ရူပ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တ ိြျေား၊ အပူြျေိန်နှင့ ်

လပါကလ်ရာက်လသာ အပင ်အစရှိသည့် အလကကာင်းအရာြျေားက လယဘုယျေအားမဖင့ ်လွှြ်းြိုး ားသည်။ 
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လမြဆီလွှာြိုက်ြရုတ် သကရ်ှိြျေား လမပာင်းလဲလနြှုသည် လမြဆီလွှာ ြျေက်နှာမပင်လအာက်ရှိ လဂဟစနစ်က 

အလမပာင်း အလဲ အဟန ့်အတားြျေားကုိ တုံ ့မပန်ရာတွေင် အလရးကကီးလသာ ဆက်နွေယ်ြှုြျေား ရှိသည်။ 

၂.၄ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ်နှင့် ထိရောက်ရသာ ဓာတ်ရမြသသဇာ သုးံစွဲြှု 

၂.၄.၁ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ် ေုိသည်ြှာ 

 ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစ၊် တစ်နည်းအားမြင့် ရပါင်းစည်းဇီဝစနစ်ေုိသည်ြှာ သီးနှ ံ (သို)့ 

တိေ စ္ဆာန် အြျိုးအစားတစ်ြျိုးတည်းကိသုာ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရြွးမြူမခင်းြျားထက် 

ဇီဝထွက်ကုနြ်ျားကုိ အသုးံမပုပပီး တစ်ြျိုးထက်ပိုရသာ သွင်းအားစုြျားကုိ ရပါငး်စည်း 

စိုက်ပျိုးရြွးမြူရသာစနစက်ို ေုိလိုသည်။ ထုိသုိရ့ောင်ေွကေ်ာတွင် စိုက်ပျိုးရသာအပင ် (သိုြ့ဟုတ်) 

ရြွးမြူရသာတိေ စ္ဆာန်တိုြ့ှ ေေှိလာရသာ စွန်ပ့စ် အညစ်အရသကးြျားကုိ ရနာက်ထပ် 

ရြွးမြူရသာတိေ စ္ဆာန် (သိုြ့ဟုတ်) စိုက်ပျိုးြည်အ့ပင်တိုအ့တွက် 

သွငး်အားစုြျားအမြစ်အသုးံချ၍ကုနက်ျစေိတ်ကို နည်းလြ်းအသွယ် သွယ်မြင် ့

အတတ်နိုင်ေံုးရလျာ့ချပပီးထုတ်လုပ်ြှုနှုန်းကို တိုးတက်ရစမခင်းမြစ်သည်။ ရပါငး်စည်း 

လယ်ယာစနစမ်ြင့် စိုက်ပျိုး ရြွးမြူမခင်းသည် ထုတ်ကနု်အေင်းအမြစ်ြျားကုိ ရေေှည်တည်တံ့ရစေန် 

ထိန်းသိြး် ောတွင် အရေးအကကီးေံုး အစိတ်အပိုငး်ြပှါဝင်သည်။ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ် 

ရပါ်ရပါက ် လာမခင်းသည် အရသးစား စိုက်ပျိုးရြွးမြူသူ ြျား၏စုိက်ပျိုးရြွးမြူရေးလုပ်ငန်းြျား 

တိုးတက်ြွံ ့ပြိုးြှုကုိ ဦးတည်ရစသည။်  ရပါင်းစည်းလယ်ယာ စနစသ်ည် စိုက်ပျိုးရြွးမြူရေး 

လုပ်ငနး်အတွက် အေင့်တစ်ေင့်၏စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြျားကုိ အမခားအေင့်အတွက် သွငး်အားစု 

ြျားအမြစ ် မပန်လည်အသုးံချမခင်း မြစ်ရပော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အကုနအ်ကျ သကသ်ာ၍ 

ဝင်ရငွတိုးတက်လာရစရံုြျှြက စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြျားရသကာင့် မြစ်ရပါ်လာရသာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ညစ်ညြ်းြှုကုိလည်း ရလျာ့နည်းလာရစသည်။ 

၂.၄.၂ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစရ်သကာင့်ေေှိရသာ အခွင်အ့လြ်းနယ်ပယ်ြျား 

 ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစ်သည် လြွေးမြူလရးနှင် ့ လကာက်ပသဲီးနှံ စိုက်ပျေိုးလရးတိုက့ို လပါငး်စပ် 

 ားလသာ စုိက်ပျိုးရေးစနစတ်စ်ြုမဖစ်သည်။ ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစတ်ွင် လကာက်ပသဲီးနှံ၊ ကကက၊် 

ငါး၊ သစပ်င်၊ စိုက်ြင်းအစရှိသည့်  စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သကလ်သာ လုပ်ငနး်လပါင်းစုံ ပါေင်သည်။ 

တစ်ြျိုး သိုြ့ဟုတ် တစ်ြျိုးထက်ပိုရသာ ရပါငး်စည်းစနစ်သည် အရသးစားလယ်ယာလုပ်ကုိင်သူ၊ 

ရြွးမြူသူြျားအတွက် လုပ်ငန်းတစ်ြျေိုးတည်း လုပ်ကုိင် မြင်း က ် ဝင်ရငွကိုပိုြိုရရှိေရစနိုင်သည် ့

အကျိုးရကျးဇူးြျား ေေှိနိုင်သည်။ လပါငး်စည်း လယ်ယာစနစြ်ျေားအတွေင်းနငှ့် လပါင်းစည်း လယ်ယာ 

စနစ ် တစ်ြုတည်းအတွေင်း စနစအ်ြွေ ဲ ြျေားကုိတည်လဆာက်နိုင်ရန် ရြွးမြူရေးမခံ/ စိုက်ပျိုးရေးမခံ/ 

ရြွးမြူရေးကန ် အစရှိသည့် လုပ်ငနး်ြျားအတွင်း အာဟာရဖလှယ်ြှုနငှ့် အလုပ်မဖစ ်ွေန်းြှု 

အတိုင်းအတာြျေားအလပါ် ပိုြိုနီးစပ်ရသာ လပါငး်စပ်ြှု လိုအပ်သည်။ 
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၂.၄.၃ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ၏်ေည်ေွယ်ချက် 

ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစမ်ပုလုပ်ေရသာ ေည်ေွယ်ချက်ြျားြာှ.. 

• ပုံြနှ်တည်ပငိြ်လသာ ထုတ်လုပြ်ှုြဝှင်ရငွေေှိြှုစနစ် လ ာက်ပံရ့ပးနိုငေ်န်၊ 

• သောဝအတိုင်းစိုက်ပျေိုးမြင်း စီြြံန်ြ့ွေဲြှုစနစ်နှင့် ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းအသုးံမပုြှု 

လလျှော့ြျေမြင်း၊တုိြ့ှ တစ်ဆင့် သီးနှံစုိက်ပျိုးြှုရေဟစနစ်ြျှေလမြကိ ုေေှိရစေန်၊ 

၂.၄.၄ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ၏်အကျိုးရကျးဇူးြျား 

 

o လနရာအလွေတ် အသုးံြျေနိုင်ြှုနှင့် တစ်ယနူစ်ဧေိယာအရပါ်တွင် ထုတ်လုပန်ိုငြ်ှု ပြာဏ 

တိုးပာွးလာရစမခင်း၊ 

o တစ်ခုတည်းြကရသာ ထုတ်ကုန်ြျား ထုတ်ရပးနိုင်မခငး်၊ 

o -သီးနှကုိံ သင်ရ့လျာ်သလို အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးမခင်းအားမြင် ့ရမြကကီး၏ လမြကသဇာဓာတ်နှင့် 

ရူပ သွေငမ်ပင ်လက္ခဏာြျေားကို ပိုြိုရကာင်းြွနလ်ာလစမခင်း၊ 

• သီးနှံကုိ သင်ရ့လျာ်စွာ အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးမခင်းြှ ရပါငး်ပင၊် အင်းေက်ပိုးြွှားြျားနငှ့် 

အမခားအပင်ရောေါြျား မြစ်ပွားြှုကုိ ရလျာ့ချရပးနိုင်မခင်း၊ 

o အပင်၏အကကင်းအကျန်ြျားနငှ့် တိေ စ္ဆာန်၏အညစ်အရသကးြျားကုိ သောဝရမြသသဇာအမြစ် 

အသုးံချနိငု်မခင်း၊ 

o ဓာတုရဗေဓာတ်ရမြသသဇာြျား၊ စုိက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်ရသာ ဓာတုရဗေဓာတ်ပစ္စည်းြျား၊ 

တိေ စ္ဆာန်အစာြျား၊ စွြ်းအင်ြျား အစရှိသည့်  ပ်လဆာင်းသွေင်းအားစုြျားအလပါ် 

ြှီြိုရြှုနည်းပါးမြင်း၊ 

o အလုပ်သြားစေိတ်၊ လမြစရိတ် အပိုြကုန်ေ ဲြိသားစု တပိုင်တနိုင ်လုပ်ကုိင်နုိင်လသာလကကာင့် 

အမြတ်အစွေန်းရရှိြှု ပိုြိုမြင့်ြားလာမြင်း၊ 

ယခုရခတ်ြျက်ရြှာက်ကာလတွင် ရတာင်သတူစ်ဦး၌ လယ်တစ်ကွက်ပိုင်ေိုင်လျှင် ထုိလယ်ြ ှ

ြိသားစ ု စားရသာက်နိုင်ေန်အတွက် ေန်လုံလုံရလာက်ရလာက် ေနိုင်ြည်၊ ေန်ရောင်းေရငွြှ 

ြိသားစုဝင်ရငွေြည်၊ ထုိအ့မပင် စပါးရ ခရလှပ့ပီးေလာရသာ ရကာက်ရုိး ြျားကုိ ြိြိအိြ်ေှ ိကျွဲနွားြျား 

အတွက် စုရောင်းရကျွးရြွးနိုငြ်ည်၊ ထိုတိေ စ္ဆာန်ြျား၏ နိုက့ိလုည်း ြိြိတိုြ့ိသားစု ရသာက်သံုး 

နိုငြ်ည်။ ရပါငး်စည်းလယ်ယာ စနစ၏် ဥပြာတစ်ခုကုိ ရြာ်မပေပါလျှင် လယ်ကွေင်း၏ အနိြ်ပ့ိုင်း 

တစ်လနရာတွေင် ရေကန်အရသးစား တစ်ကန်တူးလဖာ် ၍ ထုိကန်ထဲတွင ် ငါးနငှ့်ေဲကိုရြွးမြူြည်၊ 

ကန်ရောင်ပတ်လည်တွင် သီးပင်စားပင်ြျားကုိ ပတ်ပတ်လည် စိုက်ပျိုးထားြည်၊ အသီးအနှ ံ

နှင်အ့ပင်ြျေားကုိ စပါးြင်း ပတ်လည်တွေင် စိုက်ပျေိုး ားရှြိည်၊ သီးပင်စားပင်ြျားြေှေှိရသာ 

အသီးအေွက ် ြျားကုိ ကျွဲနွားြျားကုိ ရကျွးနုိင်ကာ၊ ထုိတိေ စ္ဆာန်တို၏့ အညစ်အရသကးြျားကုိ 
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တြန်မပန်လည်၍ အပင်အတွက် ရမြသသဇာအမြစ်ရပးနိုငလ်ပြည်။ သြားရုိးကျ ရြွးမြူနည်းစနစြ်ှ 

ရပါငး်စည်း လယ်ယာစနစ် သိုက့ူးရမပာင်းကာ စိုက်ပျိုးရြွးမြူမခင်းမြင့် ပုံြနှ်ေေှိရနရသာဝင်ရငွ က ်

အမြတ်အစွေနး်ပိုြို ေေှိလာကာ ကုန်ကျစေိတ်အနည်းငယ်မြင့် ထုတ်လုပ်ြှုပိုြို ြျားမပား လာရစရသာ 

ပိုြိ ုကျေယမ်ပန်သ့ည့် နည်းစနစ်ရကာင်းတစ်ခုကို ေေှိြည်မြစ်ပါသည် (ပုံ ၂.၆)။  

လက်လတွေလ့ုပ်ကုိင်သူြျေားသည် ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစ်ကုိ လဖာ်မပပါအချက်ြျား အတွေက် 

အသုးံမပုလလ့ရှိကကသည်။ 

• ထုတ်လုပ်ြှုကိတုိုးတက်ရစရန် 

• စားနပေ်ိက္ခာလုံရလာက်ြှုအမပင် ပုံြနှ်ဝင်ရငွလည်ပတ်ြှုေှရိစရန် 

• လယ်ယာကွေက်တွေင် စိုက်ပျေိုးရြွးမြူရေး ကျေယမ်ပန်လ့ာလစရန် 

• ရောေါြျားမြစ်ပာွးမခင်းကို ကန်သ့တ်ဟန်တ့ားရပးနိုင်ရန် 

• အချို ရ့သာ တိေ စ္ဆာန်ရြွးမြူမခင်းလကကာင် ့ မဖစ်လပါ်လာရသာ အနံအ့သကေုိ်းြျားကို 

ရလျာ့ချနိုင်ရန် 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု ံ၂။၆ လပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ် ၏ သြားရုိးကျေစိုက်ပျေိုးနည်းစနစ် က် အားသာလသာ အြျေက်ြျေား 

(Source: Basu et al., 2013) 

 

၂.၄.၅ ရပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ၏်အစိတ်အပိုင်းြျား 

 လပါငး်စည်းလယ်ယာစနစ်တွေင် ရကာက်ပဲသီးနှံြျေားစုိက်ပျေိုးမြင်း၊ ငါးရြွးမြူမခင်း၊ သကက၊်ဝက်၊ 

နွား၊သိးု၊ေတိ်လြွေးမြူမခင်း၊ ကျွဲနွားစာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မခင်း၊ ြီးြိရုချာင်သံုး သီးနှံြျား စိုက်ပျိုးမခင်း 

တိုပ့ါဝင်သည်။ သီးနှံစုိက်ပျိုးြှုတွင် နှံစားသီးနှံြျေား (ရမပာင်း၊ နှံစားရမပာင်း၊ ေန် ၊ ပဲြျိုးစံု၊ ပဲပုပ် 

စသည်ြျား)၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်ြျား၊ နှစေ်ှည် သီးနှံစုိက်ပျိုးမခင်း(အုန်း၊ ငှက်ရပျာ စသည်ြျား)၊ 

မြစ်စားသးီနှ ံ စိုက်ပျိုးမခင်း (ပလလာပီနံ၊ ပိန်းဥ၊ ကန်စွန်းဥ စသည်ြျား)၊ သကံစိကု်ပျိုးမခင်း၊ 

နှစရ်ှည်ပင်စိုက်ပျိုးမခင်း (ေန်သ့လွန်၊ ပိုးစာပင်၊ ငရုတ်ရကာင်း၊ လဘာစကုိင်း စသည်ြျား) နှင် ့

သြားရုိးကျေစိုက်ပျေိုးနည်း လပါင်းစည်းလယ်ယာစနစ် 
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ကျွဲစာနွားစာ စုိက်ပျိုးမခင်း စသည်တိုပ့ါဝင်သည်။ ရြွးမြူရေးလုပ်ငနး်ြျားတွင် သကက၊် ဝက်၊ နွားနင့်ှ 

အမခား စားမြုံ ့မပန်သတ္တ ဝါြျား ပါဝင်ပပီး ၎င်းတိုက့ို လုပ်အားအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အသားနငှ် ့

နိုအ့တွက်ရသာ်လည်းရကာင်း ရြွးမြူသကသည့်အမပင် ၎င်းတို၏့ စွန်ပ့စ်အညစ်အရသကးြျားကုိ 

အပင်စိုကပ်ျိုးမခင်းတွင် အသုးံမပုကကလပသည်။ စိုက်ပျေိုးရန် သီးနှပံင်ြျားလရွေးြျေယ်ရာတွေင် ြိသားစ ု

စားသုံးြှု၊ ရစျးကွကအ်လနအ ား၊ သဘာေ အရင်းအမြစ်ြျေားရရှနိိုငြ်ှု၊  ရမြေီလွှာအရနအ ား၊ 

ြိုးလရြျေိန်၊ လြွေးမြူ ားလသာ တိရ စ္ဆာန်အြျေိုးအစား တိုအ့ရပါ်တွေင ် ြူတည်ပပီး၊ တိေ စ္ဆာန် ရေွးချယ် 

ောတွင ် ြိသားစစုားသံုးြှု၊ လစျေးကွေကမ်ဖစ်နိငု်လမြနှင့် ေေှိနိုငရ်သာ သောဝအေင်းအမြစ် ြျားရပါ်တွင် 

ြူတည်သည်။ စိုက်ပျိုးရြွးမြူမခင်းအတွက် ြိြိရြွးမြူစိုက်ပျိုးလိုသည့် တိေ စ္ဆာန် (သိုြ့ဟုတ်) 

အပင်တိုက့ိ ု ရေွးချယ်မခငး်မပုလုပ်ောတွင် ၎ငး်တိုသ့ည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအရပါ် လကာင်းြွေန်လသာ 

အမပန်အလှန ်အကျိုးသက်ရောက် ြှု ရိှလနရစေန်ြှာ အရေးကကီး လှသည်။ ဥပြာ သကက်ရြွးမြူမခင်းက 

ြိြိစိုကပ်ျိုးထားရသာ ဟင်းသီးဟင်းေွက်ခငး်ကုိ ပျက်စီးရစနိုင်ရသာ်လည်း သစသ်ီးမခံြျားတွင် 

ရပါငး်မြက်ြျား၊ အင်းေက်ပိုးြွှား ြျားကုိ  နှိြန်င်းရပးြည်မြစ်သည်။ ဥယျာဉ်မြံြျေားတွေင် အချို ရ့သာ 

အပင်ြျား/ ရကျးငှက်ြျား/တိေ စ္ဆာန်ြျားကုိ တစ်ပါတည်း အတူတူထည့်သွင်း ရြွးမြူလလ့ရှ ိ ကကပပီး၊ 

၎င်းတိုလ့ိုအပ်ရသာ သောဝပတ်ဝန်းကျင် ရမြရေရလ အရနအထားေှရိနပါက အမြားလသာ 

သကရ်ှိြျေားလည်း လာရောက် နားခို ကျက်စားသကြည်မြစ်သည်။ 

 

ဇယား ၂.၂ ရပါငး်စည်းလယ်ယာစနစ်တွင် ပါဝင် ရသာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းြျား (ပရာကကန်ှင် ့

အလပါင်းပါြျေား ၂၀၁၅) 

သီးနှ ံအြျိုးအြည်ြျား သကကန်ှင် ့

အမခား 

ရြွးမြူရေး 

တိေ စ္ဆာန်ြျား 

ရြွးမြူရေးငါး 

အြျိုးအစားြျား 

ေုတိယအေင့် 

ထပ်ေင့်တက်လှြ်းနိုင်ရသာ 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းဗျူဟာြျား  

နှံစားပငြ်ျား၊ ြတ်ပဲ၊ 

ေီထွက်သီးနှံြျား၊ 

သစသ်ီးြျား၊ဟင်းသီး 

ဟင်းေွက်ြျား၊ နှစ်ေှည် 

သီးနှံြျား၊ စက်ြှု ကုနသ်ကြ်း 

သီးနှြံျား၊ ပန်းြန်ြျား၊ 

တိေ စ္ဆာန် အစာ သီးနှံြျား 

သစပ်င် သစရ်တာ ရောရနှာ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ သကံ နှင် ့

ချည်ြျှင် ွေက ်သီးနှံြျေား 

နွား၊ 

ကျွဲ၊ 

ဝက်၊ 

ေိတ်၊ 

သိးု၊ 

သကက၊် 

ေဲ၊ 

ြျိုးြတူရသာငါးအ

ြျိုးအစားြျား 

ရော၍ရြွးမြူမခင်း၊ 

ငါးနသုန်း 

ရြွးမြူမခင်း၊ 

စပါး-ငါး ရြွးမြူ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

ပျားရြွးမြူမခင်း၊ 

ြှိုစိုကပ်ျိုးမခင်း၊ 

ရအာ်ေဲနစ်ပစ္စည်းြျားကုိ ပြိုခွဲ 

ြျက်ေီးမခင်း၊ 

တီကျစ်စာ ရမြရေွးမပုလုပ်မခင်း 

ေိုင်အုိေက်စ် ထုတ်လုပ်မခင်း၊ 

အဇိုလာစိုက်ပျိုးမခင်း 

ပိုးချည်ရကာင် ရြွးမြူမခင်း 
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၂.၄.၆ ထိရောက်ရသာ ရမြသသဇာသုံးစဲွြှု 

ထိရောက်စွာသုံးစွဲြှုကို ရမြသသဇာပြာဏ အနည်းငယ်မြင် ့ သီးနှံအ ွေက်အြျားေံုး ေေှိရစနိုင်မခင်းဟ ု

ဖွေင်ဆုိ့နိငု်သည။် အရကာင်းေံုးထိရောက်ြှုကုိ ရမြသသဇာ အာဟာရအား လမြကွေကသ်ို ့ ပထြအကကိြ် 

ထည့်သွင်းမခင်းြေှေှိြည်။ လနာက်ဆက်တွေဲ  ပ်ြလံပါငး် ည့်မြငး် ြျေားတွေင ်  ိလရာက်ြှုနည်းြည်။ 

သိုလ့သာ် အကျိုးအမြတ်အြျားေံုးေေှိလိုပါက  လမြကသဇာ  ိလရာက်ြှု လလျော့ကျေြည်မဖစ်သည်။ 

အသုးံေငသ်ည့ ်အလလ့အ အြျေိုက့ို လအာက်တွေင် ရှင်းလင်းလဖာ်မပ ားသည်။  

 

ရမြေီစစ်ရေးမခင်း- ရမြေီစစ်ရေးမခင်းေုိသည်ြှာ ရမြကကီးြှ အဟာေဓာတ်ြျားကုိ 

ရထာက်ပံ့ရပးနိုငစ်ွြး်အား တွက်ချက်စစရ်ေးမခင်းကိ ု ေုိလိုသည်။ အချို ရ့သာ ရမြြျားသည် 

သောဝအရလျာက် အာဟာေဓာတ်မပည့်ဝရသာ်လည်း အချို ြ့ှာြူ  ရမြသသဇာြျား/အဟာေြျား 

ထည့်သွင်းရပးြှသာလျှင် ရမြသသဇာ ရကာင်းြွန်နိုင်ြည်။ 

 

ရမြေီလွှာ အာဟာေ စစရ်ေးမခင်း သည် သီးနှံအထွကန်ှုန်းနှင် ့ေက်စပ်ြှုေှပိပီး ရမြသသဇာ လုိအပ်ချက်၊ 

ထုံးလိုအပ်ချက်ြျား အတွက် ရထာက်ခံအသကုံ မပုေန် သုးံစဲွနိငု်သည်။ ြီးစုန်းဓာတ် (P)  သိုြ့ဟုတ် 

ပိုတက်ေီယြ်ဓာတ် (K) တို ့ချိုတ့ဲ့ရသာရမြြျားတွင် P နှင် ့K ပုိြိ ုည့်သွေင်း လပးရြည်။ ြလုိအပ်က 

ြ ည့်သွေင်း မြင်းမဖင့် လမြကသဇာစွေြး်အင်ကို ြျေားစွောလြျွေတာနုိင်သည်။ 

ထုံးဓာတ်ထည့်သွင်းမခင်း- သီးနှံတစ်ပငအ်တွက် အသင်ရ့လျာ်ေံုးမြစ်ရသာ  pH ေေိှရစေန် 

ထုံးထည့်ရပးမခင်းအားမြင့် ရမြတွင်းေှိ အာဟာေဓာတ်ြျား ပုိြိေုေှိနိုငပ်ပီး ရမြသသဇာ လုိအပ်ချက်ကိ ု

ရလျာ့ချနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငနး်သည် အထူးသမြင် ့ ြိုးရေချိန်ြျားမပားရသာ ရအာက်မြနြ်ာမပည်ေှိ pH 

နိြ်သ့ည့် ရမြြျားအတွက် အသုးံဝငသ်ည်။ ထံုးရကျာက်သည် ကယ်ေီယြ်ဓာတ်နှင့် 

ြက်ေနေီီယြ်ဓာတ် တို ့ မပည့်ဝစွာပါဝငသ်ည်။ ရမြကကီး၏ အချဉ် အငံ ပြာဏကို ရြာ်မပရသာ pH 

မြင့်ြားလာရစေန်အတွက် သုးံသည်။ 

 ရမြကကီး၏ pH သည် အပင်ြျားအတွက် လုိအပ်ရသာ အဟာေဓာတ်ြျား ေေှိနိငု်ြှု အရပါ်  

ြျားစွာ အကျိုးသကရ်ောက်နိုင်သည်။ pH ၆.၅ ြ ှ ၇ အကကားတွေင ် အလကာင်းဆံုး မဖစ်သည်။ 

ဥပြာအားမြင့် အချဉ်ရပါက်ရသာရမြ (pH ၅.၅ ရအာက်) တွင ်ရပျာ်ဝင်နိုင်ရသာ အလူြီနယီြ် သည် 

အပင်ြျားအတွက် အေိပ်ကို မြစ်ရစပပီး ရြာ့စရြာေပ် စုပ်ယူရရှိနိငု်ြှုကို ရလျာ့ကျရစသည်။ 

အငန်ဓာတ်ကလဲသာလမြတွေင် P ရရိှနိငု်ြှုသည် လလျော့ကျေ သွေားပပီး အပင်ြျေားြှ 

လမြကသဇာသုးံစွေဲနိငု်ြှုစွေြ်းရည် လလျော့ကျေပပီး သီးနှံအ ွေကန်ှုန်းကို  ိြိုက်လစသည်။ အြျေဉ်ဓာတ်ကဲ 

လသာလမြတွေင ် ုံး ည့်လပးပါက ပဲြျေိုးနွေယ်ေင်အပင်ြျေား၏မြစ်ဖု ပိုြိုြျေားမပားလာပပီး လလ ုအတွေင်းြ ှ

နိုက် ရိဂုျေင်ကိ ုပိုြိုဖြ်းယူနိုငမ်ြင်းလကကာင့် နိုက် ရိဂုျေင် ဓာတ်လမြကသဇာ လလျှော့၍ အသုးံမပုနိုင်သည်။ 
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ရမြသသဇာ ထည့်သွင်းေြည့် အရနအထား- အပင်စိုကပ်ျိုးောတွင် ြျို ရ့စ့အနီး ပတ်လည်၌ 

ထည့်သွင်းရပးမခင်းသည် ကကဲပက်ထည့်သွင်းမခင်းထက် ပိုြိုထိရောက်ြှုေှိသည်ဟု ကာလ ေှည်သကာ 

လက်ခယံုံသကည်ထားသကရသာ်လည်း အချို ရ့သာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သုြျားက အပင် ပတ်လည်တွင် 

ထည့်သွင်းမခင်းကုိ အသုးံြမပုသကရတာ့ရပ။ အလကကာင်းရင်းြှာ  P   နှင် ့K ကကယ်ေလသာ လမြလပါ်တွေင်  

ဤနည်းစနစ ် ကျင့်သုးံပါက အပင်ြျားသည် P   နှင် ့ K ကုိ တုန်မ့ပန်ြှု လုံးေြရှိလတာ့မြင်းလကကာင့် 

မဖစ်သည်။ အမြားအလကကာင်းအရင်းတစ်ြုြှာ အပင် ပတ်လည်တွေင်  ည့်မြင်းသည် လုပ်အားနငှ့် 

အြျေိန်ြျေားစွော ကုနက်ျေမြင်းလကကာင့်မဖစသ်ည်။ လမြကသဇာကို ညီညာစွော ည့်သွေင်းလပးမြင်းသည် 

သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း အမြင့်ြားဆံုးရရှိလစရန် အတွေက် အလရးကကီးသည်။ လမြကသဇာကို လမြတွေင်းသို ့

နက်နက် ည့်သွေင်းလပးမြင်းသည်  မြန်ြာနုိင်ငံအတွေက် အလားအလာလကာင်းလသာ နည်းပညာတစ်ြု 

မဖစ်သည်။  

သုးံစွဲေြည့်အချိန်- အပင်ရပါက်ပပီးရနာက်ပိုင်းတွင် အထူးသမြင် ့ အမြစ်တိြ်ရသာ ရမြပဲကဲ့သို ့

သီးနှံပငြ်ျားအတွက် စိြ့်ေင်းလွယ်သည့် သဲေန်ရမြြျားရပါ်တွင် (သို)့ နိုက်ထရိုေျင် ရမြသသဇာ 

ရပျာက်ေံုးလွယ်သည့် ရမြသားနရုသာ ရမြရပါ်တွင် အပင်ရေးြ ှရမြသသဇာ ထည့် သွငး် ရပးမခင်းသည် 

သီးနှံပငြ်ှ ရမြသသဇာ ေယသူုးံစဲွနိငု်ြှု ပိုြိုထိရောက်ပပးီ အသုးံဝင် သည်။  

နိုက်ထရိေုျင်ရမြသသဇာကို သွငး်ရေနှင့်အတူ ထည့်သွင်းအသုံးမပုမခင်းသည် ထိရောက်ြှု 

ပိုြိုမြင်ြ့ားရသာ အမခားနည်းလြ်းတစ်ခုမြစ်သည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ်သည် လနာက် ပ် စွေြး်အင် 

ပိုြိုလိုအပ်ြျေက်နည်းပါးပပီးအပင်လိုအပ်သည့်အြျေိန်ကာလတွေင်အလုံအလလာက် ရရိှလစနိငု်ြည်မဖစ ်

သည်။ ဤနည်းစနစသ်ည် စိြ့်ဆင်းလွေယ်သည့် သဲဆန်လမြြျေားနငှ့် အ ူး သင်လ့လျော်သည်။ 

ဤလနရာတွေင် အပူပိငု်းဇုံ လဒသြျေားက့ဲသုိ ့ လရရှားပါးသည့်လနရာတွေင် လရကို ပိုြိုအကျေိုးရှိစွော 

အသုးံြျေနိငု်လစရန် fertigation ကုိ စဉး်စားသင့်သည်။  

စွန်ပ့စ်အညစ်အရသကးြျားကုိ အသုံးမပုမခင်း 

 သကကန်ှင်အ့မခားရသာ ရြွးမြူရေးတိေ စ္ဆာန်တုိ၏့ စွန်ပ့စ်အညစ်အရသကးြျားသည် သောဝ 

ရအာ်ေဲနစ်အဟာေ အေင်းအမြစ်ြျား မြစ်သည်။ ပံုြှန်အားမဖင့် အရည်အလသွေး ြျေားစွောမြှင့် ြ ားလသာ 

ဓာတုဓာတ်ရမြသသဇာနှင် ့ အကျေိုးအာနိသင်တူညီလလ့ရှိပပီး ညီညာ မပန်န့ှံစ့ွော  ည့်သွေင်း လပးရန ်

လိုအပ်သည်။ စွန်ပ့စ်အညစ်အရသကးြျား၏ အဟာေပါေင်ြှုြျေား ြှာ တိေ စ္ဆာန် 

အရပါ်ြူတည်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ကိငု်တွယအ်သုးံမပုရသာ နည်းလြ်းြျား အလပါ်ြူတည်၍ 

လည်းလကာင်း ရမပာင်းလဲတတ်သည်။ စွေန်ပ့စ်အညစ်အလကကးကုိ ကကာရှည် ြသိလုလှာင်ဘဲ 

ြျေက်ြျေင်းအသုးံမပုမြင်းအားမဖင့် အြိုးနီးယားဓာတ်ရငွ  ့အရငွ ့မပန်မြင်းကုိ လလျှော့ြျေပပီး အာဟာရတန်ဖိးု 

လလျော့နည်းမြင်းကိလုည်း ကာကွေယ်လပးကာ အပင်အတွက် ပိုြိုလကာင်းြွေန်လသာ အာဟာေတန်ဖိုးကိ ု

မဖစ်လပါ်လစသည်။ 

ပဲြျိုးစုသံီးနှံြျားမြင့် အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးမခင်း- Alfalfa ကဲ့သိုလ့သာ ပဲြျေိုးနွေယ်ေင်အပင်ြျေားကို 

သီးလှည့်စိုကပ်ျေိုးရာတွေင်  ည့်သွေင်းသုံးစွေဲမြင်းသည် လမြဆီလွှာ၏ နုိက် ရိဂုျေင် အဆင့် အတန်းကိ ု
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တိုးတက်မြင်ြ့ားလာလစရန် အ ူးလကာင်းြွေန်သည်သည့် နည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ် သည်။ ပဲြျေိုးနွေယ်ေင် 

အပင်ြျေားသည် လလ ုအတွေင်းြှ နိုက်ထရိေုျင်ကိ ု ြြ်းယူသုံးစွဲနိုင်သည့် အစွြ်းေှပိပီး အမြစ်ြျားေှ ိ

မြစ်ြုြျားသည် ထယ်ထိုးြုံးအုပ်လိုက်ရသာအခါ သီးနှံပငြ်ျား စားသံုးနိုင်သည့် နိုက်ထရိေုျင်ကုိ 

ေေှိရစသည်။  

အာဟာေဓာတ်ကို ရနာက်စိုက်ြည့်သီးနှံအတွက ် သုံးစွဲနိုင်မခင်း- ရမြသသဇာနှင့်စွန်ပ့စ် 

အညစ်အရသကးြျားြကှကင်းကျန်ရသာ အာဟာေဓာတ်ြျားသည် ရနာက်တစ်နှစ် ရနာက်တစ်ောသီအထိ 

ေက်လက်တည်ေှိရနနိုင်သည်။ ဤမြစ်စဉြ်ျိုးကုိရမြသသဇာအလွန်အကျွံသုံးစွဲပပီး ြိုးရခါငသ်ည့်နှစြ်ျား 

ရနာက်ပိုင်းတွင် ရတွေ့တတ်သည်။  ြုိးရခါငမ်ခင်း ရသကာင့် အပင်မြစထ်ွန်းြှု ညံ့ြျင်းပပးီ (သို)့ 

ပိုးြွှားရောေါကျရောက်မခငး်တိုရ့သကာင့် အပင်ြှ ရမြတွင်းေှိ အာဟာေကို စုပယူ်သုံးစွဲနိုင်မခင်းြေှိေဲ 

ရနာက်နစှ်ြျားအတွက် ကျန်ေှိရနေစ် တတ်သည်။  

သီးနှံအလှည့်ကျစိုက်ပျိုးမခင်း- သီးနှံလှည့်ရမပာင်းစိုက်ပျိုးမခင်းသည် ရမြသသဇာကို ထိရောက် စွာ 

အသုးံမပုမခင်းတွင် အရေးကကီးသည်။ အာဟာေြျားစွာလုိအပ်ရသာ ရမပာင်းကဲသ့ို ့ သီးနှံ 

စိုက်ပျိုးပပီးရနာက် အဟာေအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ရသာ ပဲပိစပက်ဲသ့ို ့သီးနှံ ဆက်လက် စိုက်ပျေိုးပါက  

ရမြသသဇာထပ်ြံမြည်တင်းေန် ြလုိအပ်ရတာ့ရပ။ ဤအရလ့အထ သည် ရမြသသဇာ ထိရောက်စွာ 

သုးံစဲွြှုအတွက် အရထာက်အကူမပုရသာ မြင်ရတွရ့နကျ နည်းလြ်း တစ်ခုမြစ်သည်။ 

၂.၅ သီးနှံစိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မြင်း 

၂.၅.၁ စပါးစွေြး်အားမြှင့် စိုက်ပျေိုးမြင်းစနစ် (SRI) 

စိုက်ပျေိုးလရးကုန် ုတ်စွေြ်းအား အမြင့်ြားဆံုး မဖစ်လစရန်၊ ဖန်လုံအိြ ် ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြှု 

လလျော့ြျေရန်နှင့ ် စားနပရ်ိက္ခာဖူလံုြှု ပိုြိုလကာင်းြွေန်လစလရးအတွေက် စပါးစိုကပ်ျေိုး  ုတ်လုပ်ြှုစနစက်ို 

လမပာင်းလဲရြည်မဖစ်သည်။ လရွေးြျေယ်ရန်နည်းလြ်းတစ်ြုြှာ စိုက်ပျေိုးလရး သွေငး်အားစုြျေား (လမြ၊ 

ြျေိုးလစ၊့ လမြကသဇာနှင့ ် ပိုးသတ်လဆး) လိုအပ်ြျေက်နည်းပါးပပီး သြားရိုးကျေ စပါးစုိက်ပျေိုးလရးစနစ်နှင့ ်

နှိုင်းယှဉ်ပါက လရလိုအပ်ြျေက် နည်းပါးလသာ စပါး စွေြ်းအားမြှင့် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့်စနစ် (SRI) 

ပင်မဖစသ်ည် (သာကူး ၂၀၁၀၊ ဂီသာလက်ရှြးီ နှင် ့ အလပါငး်ပါြျေား ၂၀၁၁၊ ဂျိေြ်းနှင့် အလပါငး်ပါြျေား 

၂၀၁၃) ။ 

စပါးစွေြ်းအားမြှင့စ်ိုကပ်ျေိုးမြင်းသည် သုတအလမြမပုနည်းလြ်းတစ်ြုအမဖစ် အ ွေက ် နှုန်း 

တိုးမြင့်လစပပီး (စပါးသည် အမြားသီးနှံြျေား က်) ရာသီဥတုဒဏ်ကို ပိုြိုြံနိုင်ရည်ရှိကာ 

နာလန် ူနိုင်လကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ စိုက်ပျေိုးနည်းလြ်းြျေားကုိ လမပာင်းလဲလပးရံုမဖင့် ၁၉၇၀ 

မပည့်လွေန်နစှ်၊ ၁၉၈၀ မပည့်လွေန်နစှ်ြျေားအတွေင်း ြဒါဂတ်စကာနိုငင်ံတွေင် လယ်သြား အြျေင်းြျေင်း 

နီးကပ်စွော ပူးလပါင်း လဆာင်ရွေကန်ိုင် ြဲ့ကကသည်။ ၂၀၀၀ မပည့်နှစြ်ှစတင်ကာ အမြားနိုင်ငံြျေားသုိ ့

ပျေံန့ှံသ့ွေားပပီး ယြ ု ြျေက်လြှာက်ကာလတွေင် အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နငှ့ ် လက်တင်အလြရိကရှ ိ



 

55 
 

နိုငင်ံလပါင်း ၅၀ လကျော်ြ ှ လယ်သြား ၁၀ သိန်းလကျော်တိုသ့ည် SRI နည်းပညာြှ အကျေိုးလကျေးဇူးကိ ု

ြံစားလနရပပီမဖစ်သည်။ (SRI စပါး  ၂၀၁၆၊ အက်ဖလ်အအုိ ၂၀၁၆၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ် ၂၀၁၀)။ 

SRI အလလ့အ ြျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သံုးပါက ြိသားစေုင်လငွေ တိုးတက်မြင်း၊ လမြဇီကသဇာ 

 က်သန်မြင်း၊ သီးနှံပငြ်ျေားသည် ရာသီဥတုနှင် ့ ပိုးြွှားလရာဂါဒဏ် ြံနိငု်ရည်ရှိ ြည်မဖသ်သည်။ 

ဆည်လရလသာက်လဒသြျေားတွေင် စပါးကုိ SRI  နည်းမဖင်စ့တင် စိုက်ပျေိုးပါက သကတ်ြ်း 

အလွေန်နနုယ်လသာ ပျေိုးပငင်ယ်ြျေားကုိ အကွေက်လိုက် ကျေဲကျေဲစိကု်ရသည်။ ဤနည်းသုးံစွေဲပါက 

လမြဆိလွှာ က်သန်ပပးီ အစိုဓာတ်ကို  ိန်းသိြး်နိုင်သည်။ အကွေက်ကို လရြလွှြ်းရ။ သစလ်ဆွေး နှင် ့

အမြား လအာ်ဂဲနစ်လမြကသဇာြျေား သံုးစွေဲနုိင်သည်။ လပါင်းမြက် ြျေားကုိ ပုံြနှ်ရှင်းလင်းပပီး လမြဆီလွှာကုိ 

လလေင်လလ ွေကလ်ကာင်းလအာင ် မပုလုပ်ကာ လပါငး်မြက်ြျေားကုိ လမြမြှုပ်ပပီး လဆွေးလမြ့လအာင် 

 ားရြည်။ 

SRI ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းြျေား- 

SRI တွေင ်လအာက်လဖာ်မပပါ အလမပာင်းအလဲြျေား ပါေင်သည်- 

• လမြမပင်မြင်း - တြန်းသားညက်၍ညီလနလအာင်လမြမပင်လပးရသည်။ သိုြ့ှသာ အမြစ်ြျေား 

တြန်းသား ဲသို ့ လွေယ်ကစူွော ိုးေင်နိငု်ြည်မဖစ်သည်။ တြန်းမပင်ညီညာ လနပါြ ှ

လရသွေင်းလရ ုတ်မပုလုပ်ရာ တွေင်လွေယ်ကပူပီး လရကို ြပ်ပါးပါး  ည့်လပးသည့် အြါတွေင်လည်း 

ညီညီညာညာ မပန်န့ှံလ့နြည်မဖစ်သည်။ 

• ြျေိုးလရွေးြျေယ်မြင်း - လဒသ လရလမြ ရာသီဥတုတိုန့ှင်က့ိကု်ညီပပီး ကျေလရာက်မဖစ်ပွေား 

လာနုိင်သည့်ပိုးြွှားလရာဂါဒဏ် နှင် ့ လရငတ်ဒဏ်ြျေားကုိ ြံနိငု်ရည် ရှိသည် ့ ြျေိုး မဖစ်ရံုသာြက 

လကာင်းြွေန်သည့်ဆန်ရည်ဆန်လသွေး ြျေိုးရှသိည့် စပါးြျေိုးကုိ လရွေးြျေယ ် စိုက်ပျေိုးရသည်။ေဒသ 

ေရေျမ ရာသီဥတုတုိ႔ႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး က်ေရာက္ျဖစ္ပြား လာႏိုင္သည့္ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ ႏွင့္ 

ေရငတ္ဒဏ္မ်ားကို ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္မ်ိဳးျဖစ္ရံုသာမက ေကာင္းမြန္သည့္ဆန္ရည္ဆန္ေသြး 

မ်ိဳးရွိသည့္စပါးမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရသည္။ 
• ြျေိုးလစ့လရွေးြျေယ်မြင်း - အလစ့အဆံမပည့်ပဖိုးသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ြှနလ်သာြျေိုးလစလ့ကာင်းကို 

လရွေးြျေယ်ရသည်။ ဆားရည် တွေင်နှစ်စြိ်ပပီး လရလအာက်သိုန့စ်မြုပ်လနသည့် ြျေိုးလစြ့ျေား ကုိသာ 

လရွေးြျေယ်ရသည်။ ကကကဥ်တစ်လုံးလပါ်လလာလပါ်နိုငသ်ည့် ဆားငနလ်ဖျော်ရည် တွေင် 

စပါးြျေိုးလစ့ြျေားကုိ စိြက်ာ လရွေးြျေယ်ရြည်။ 

 

၁။ လရြလွှြ်းဘဲ သစလ်ဆွေးလမြကသဇာြျေားြျေား ည့်လသာ အလမြာက် ပျေိုးလပါင်ြျေားလပါ်တွေင် 

ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ ြပ်ပါးပါး ကျေဲပက ်ပျေိုးလ ာင်ရြည်။ 
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ပု ံ ၂. ၇ 

ပလပ်စတစ် ြင်းဗူးတွေင် ပျေိုးလ ာင်မြင်း (ေ)ဲ နှင့ ် ပလပ်စတစ်ပျေိုးပငတ်ွေင် ပျေိုးလ ာင်မြင်း 

(ယာ) (©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 

 

၂။ လကကာင်းဆွေဲကရိယာမဖင့် အတန်းြျေားလဖာ်ကာ လမပာင်းလရွှစ့ိုက်ပျေိုးရန် လမြမပင်ဆင်မြင်း၊ လမြကိ ု

သြန်းလကာင်းရရှိလစရန်  ွေန်ယက်ပပးီ ြျေက်နှာမပင် ညီညာလအာင် မပုမပင်လပး ရြည်။ လမြဆီလွှာ 

ဖွေဲ စ့ည်းပုံလကာင်းြွေန်ပပးီအမြစ်ြျေားလွေယ်ကစူွော ိုးဆင်းနိုင်လစရြည်။လမြြျေက်နာှမပင် 

ညီညာပါက လရအနည်းငယ်လပးသွေင်းရံုမဖင့်စိုစွေက်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ပျေိုးပငင်ယ်ြျေား 

လမပာင်းလရွှ စ့ိုက်ပျေိုးမြင်း ြမပုြီလကကာင်းဆွေဲကရိယာမဖင့်လကကာင်းြျေားဆွေဲလပးရြည်။ 

လကကာင်းဆွေဲမြငး်ကုိ အသွေားအလရ အတွေက် အြျေိုးြျေိုးပါလသာလကကာင့် ဆွေဲကရိယာ သိုြ့ဟုတ် 

(ဘီး) ဒလိြ့်တုံးမဖင့် မပုလုပ်နိုင်သည။် 

        

 

 

 

 

ပု ံ၂-

၈ 

 ွေန်မြစ်မဖင့ ်လကကာင်းဆွေဲမြငး် (ေ)ဲ နှင့ ်ဘီးမဖင့ ်လကကာင်းဆွေဲမြင်း (ယာ)  

(©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 

 

၃။ ပုံြနှ်စိုကပ်ျေိုး လလ့ရှိလသာ ၃-၄ ပတ် သကတ်ြ်းအစား ဥ/ ပျေိုးပငင်ယ်ြျေားကုိ ၈ ရက်ြှ ၁၂ ရက်သား 

အရွေယ်တွေင် လမပာင်းလရွှ ့စိုက်ပျေိုးပါ။ ၁၄ ရက် က် ပိုြကကးီလစရ။ 

 



 

57 
 

 
 

ပု ံ၂-၉ ပျေိုးြငး်အပိုင်းအစတစ်ြု (ေ)ဲ နှင့် ပျေိုးပင်ငယ်တစ်ပင် (ယာ) 

(©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 

၄။ ပျေိုးပငြ်ျေားကုိ လသြျောစွောနှင့် လျေင်မြနစ်ွော တိြ်တိြ်စုိက်ပျေိုးပါ။ အမြစ်ြျေား  ိြိုက်ပျေက်စီးြှု 

ြရှိလစရန် အ ူးဂရုမပုပါ။ 

 

 

 

                                                                      

  

 

၂-၁၀ လမြသား ုပါသည့် ပျေိုးပင်ငယ် (ေ)ဲ နှင့ ်တစ်လနရာ တစ်ပင်သာ စိုက်ပျေိုးမြင်း (ယာ) 

(©FAO/U.Theinsu 2018, Myanmar) 

၅။ လရြလွှြ်းလသာ လမြကွေက်လပါ်တွေင် ပျေိုးပင်ငယ် တစ်ပင်ြျေင်းစီကုိ ြပ်ကျေဲကျေဲ ၂၅x ၂၅ 

စင်တီြီတာမြား စိုက်ပျေိုးပါ။ 

ပု ံ၂-၁၁ SRI နည်းမဖင့ ်လမပာင်းလရွှစ့ိုက်ပျေိုးပပီး စပါးစိုက်ြင်း (©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 
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၆။ လရအဆက်ြမပတ်လရသွေင်းပပီး နစ်မြှုပ်လအာင် ြ ားရပါ။ အဆက်ြမပတ် လရမြှုပ်လန 

ပါကအမြစ်ြျေားပျေက်စီးပပီးလအာက်ဆီဂျေင်ြရသည့်အတွေက်လမြဆီလွှာတွေင်းြှ လသးငယ် 

လသာအနုဇီေသက်ရှိြျေား လသလကကပျေက်စီးနိငု်ပါသည်။ လရကုိ လမြဆီလွှာ စိုစွေက်ရံု 

အနည်းငယ်လနစ့ဉ်သွေင်းလပးပါ။ သိုြ့ဟတု်လမြဆီလွှာကုိလရလွှြ်းမြင်းနှင့် အလမြာက် 

ြံမြင်း တစ်လှည့်စ ီမပုလုပ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

ပု ံ၂-၁၂ 

အက်လနလသာ လမြသားလပါ်ြှ ကျေန်းြာသန်စွေြ်းလသာ ပျေိုးပင်ြျေား  

(©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 

၇။ လပါင်းရှင်းမြင်းနှင့် ကကားလိုက်မြင်း၊ လပါင်းနှိြ်နင်းမြင်းကုိ လက်တွေန်း Rotary 

လပါင်းလိုက်ကရိယာမဖင့် မပုလုပ်နိုင်သည်။ လပါင်းမြက်ကင်းစင်ပပီး လမြဆီလွှာတွေင်း 

လလေင်လလ ွေက် လကာင်းမြင်းတိုလ့ကကာင့် လက်လပါင်းလိုက်မြင်း၊ လပါင်းသတ်လဆး 

သုးံစွေဲမြင်းတို ့က် ပိုြိုလကာင်းြွေန်သည်။ 

ပု ံ၂-၁၃ ကကားလပါင်းလိုက်ကရိယာမဖင့် လပါင်းရှင်းမြင်း (ေ)ဲ နှင့ ်သြန်းနှိုင်းမြင်း (ယာ) 

(©FAO/U.Theinsu, 2018, Myanmar) 

  

လပါင်းရှင်းရန်နှင့် ကကား ွေန်ေင်ရန်အတွေက် သွေင်း ားလသာ လရကုိ လပါင်းရှင်းပပီးသည် 

နှင့ ် တမဖည်းမဖည်း မပန် ုတ်ရြည်။ လနာက်တစ်ကကိြ် လပါင်းရှင်းြျေိန် ိ လရြသွေင်းရ 
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လတာ့ပါ။ စပါးပင်ြျေားကို လရမြှုပ်သည့်အလနတွေင် ြ ားရပါ။ စိုက်ြင်းတွေင် လပါင်းအပြဲ 

ကင်းစင်လနရန် လက်လပါင်းလိုက်လပးရြည်။ 

၈။ လမြ ဲသို ့ လအာ်ဂဲနစ်လမြလဆွေး ည့်နိုင်သြျှေ ြျေားြျေား ည့်လပးရြည်။ ဓာတလုမြကသဇာ 

ြျေားသည် SRI နည်းလြ်းတွေင် အ ွေက်တိုးလစလသာ်လည်း အလကာင်းဆုံးအ ွေက်နှုန်း 

ကုိ လအာ်ဂဲနစ်လမြကသဇာြျေား  ည့်သွေင်းမြင်းြှ ရရှိနိုင်သည်။ စပါးပင်ြျေားအတွေက် 

သာြက လမြဆီလွှာအာဟာရပိုြိုကကယ်ေလစပပီး အပင်ြျေား လကာင်းစွောမဖစ် ွေန်းသည်။ 

ဇယား ၂-၃ သြားရုိးကျေနည်းနှင့် SRI စနစ် နှိုင်းယှဉ်ြျေက် 

သြားရုိးကျေ စပါးစိုက်ပျေိုးနည်း SRI စိုက်ပျေိုးနည်း 

ပျေိုးသက် ၂၀-၃၀ (သို)့ ရက် ၄၀ 

သားတွေင် လရွှ လ့မပာင်း စိုက်ပျေိုးသည်။ 

၁၅ ရက ်က် ြပိုလစရပါ။ ပျေိုးပင်ြျေား 

ကုိ အစုလိုက် လရွှ လ့မပာင်း စိုက်ပျေိုးပပီး 

တစ်ြီတာ ပတ်လည်တွေင် အပင် ၅၀ ြှ 

၁၅၀  ိ ရှိသည်။ 

၈-၁၂ ရက်သားအရွေယ် ပျေိုးပင်ငယ် ြျေားကို 

လရွှ လ့မပာင်း စိုက်ပျေိုးသည်။ လနာက်ပိုင်း ကကီး 

 ွေားြှု  ိန်းသိြ်း နိုင်ရန် ပျေိုးသက်တစ်ကျေင်း 

တွေင ်တစ်ပင်သာ စိုက်သည် ၂၅x ၂၅ စင်တ ီ

ြီတာ (သို)့ လမြကသဇာလကာင်းက ပို၍ ကျေဲကျေဲ 

စိုက်သည်။ 

- ပျေိုးနုတ်ပပီး ၁၅ ြိနစ်ြှ ြိနစ် ၃၀ အတွေင်း 

လျေင်မြန်စွော လရွှ လ့မပာင်း စိုက်ပျေိုး သည်။ 

- လ ာင်လ ာင်ြတ်ြတ် ားပပီး ၁-၂ စင်တီ 

ြီတာအနက် ိသာ တိြ်တိြ်စိုက်သည်။ 

စပါးြင်းကို လရအပြဲလွှြ်း ားသည်။ 

သက်တြ်းတစ်လလျှောက် လရအပြဲရှိလန 

သည်။ 

လမြကုိ စိုစွေတ်ရံုသာ ားပပီး အဆက်ြမပတ် 

လရြလွှြ်းရပါ။ လမြတွေင်းလလေင်လလ ွေက် 

လကာင်းလစရြည်။ 

လပါင်းနှိြ်နင်းရန် လရလွှြ်း ားသည်။ 

လကလ်ပါင်းလိုက်မြင်း၊လပါင်းသတ်လဆး 

သုးံမြင်းကုိ မဖည့်စွေက်လဆာင်ရွေက်သည်။ 

Rotary hoe (သို)့ Conoweeder မဖင့် 

ြကကာြဏလပါင်းရှင်းကာ လမြကုိ လလေင် 

လလ ွေက်လကာင်းလစသည်။ 

လမြဆီလွှာအာဟာရတိုးပွေားရန်အတွေက် 

ဓာတလုမြကသဇာြျေားသုးံစွေဲသည်။ 

မဖစ်နိုင်သြျှေ လအာ်ဂဲနစ်လမြလဆွေး ြျေားြျေား 

 ည့် လပးသည်။ ဓာတုလမြကသဇာ 

သုးံစွေနဲိုင်လသာ် လည်း သစ်လဆွေးလမြကသဇာ၊ 

လမြဖုံးမြင်းတိုြ့ှာ အလကာင်းဆုံးမဖစ်သည်။ 
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(Source: Selvaraju, 2013).  

 

SRI အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား 

 Uphoff, 2007; Zhao et al. 2009 and Thakur et al. ,2010 တုိ၏့အဆိုအရ SRI ၏ 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားြှာ- 

 ၁။ တစ်ဟက်ကာြှ အ ွေက်နှုန်း ၅၂ % (၂၀ ြှ ၁၀၅ %  ိ) တိုးတက်လာသည်။ 

 ၂။ ေင်လငွေ ၁၂၈ % (၅၉ ြ ှ၄၁၂ %)  ိ တိုးတက်လာသည်။ 

 ၃။  ုတ်လုပ်ြှုကုန်ကျေစရိတ် ၂၄% (၇ ြ ှ၅၆ %)  ိ လလျော့ကျေလစသည်။ 

 ၄။ လရလိုအပ်ြျေက် ၄၄ % (၂၄ ြ ှ၆၀ %)  ိ လလျော့ကျေလစသည်။ 

 ၅။ ၁ ြှ ၃ ပတ် ိ လစာပပီး ရင့်ြှည့်ကာ သက်တြ်းတိုသွေားသည်။ 

 ၆။ လရာဂါပိုးြွှားြျေား (ရွေက် ဖုံးလမြာက်လရာဂါ၊ ရွေက်လြါက်ပိုး၊ မဖုတ်ညို) ြျေား ကျေလရာက် 

ဖျေက်ဆီးြှု ၇၀ %  ိ လလျော့ကျေလစရန် အကာအကွေယ်လပးသည်။ 

 ၇။ ြိုးလြါင်မြင်း၊ ြုန်တိုင်းတိုက်ြတ်မြင်း၊ အပူြျေိန်က့ဲသိုလ့သာ သက်ြဲ့ဖိအားြျေားဒဏ် 

ကုိ ြံနိုင်ရည်ရှိလစသည်။ 

 ၈။ ဆန် ွေက် ၁၅ %  ိ ပိုြိုလကာင်းြွေန်လစသည်။ ဗိုက်မဖူနည်းသည်။ 

 

၂.၅.၂ SRI အတွေက် စိန်လြါ်ြှုြျေား 

သင်တန်းအရည်အလသွေးနှင့် နည်းပညာဆက်လက်လလ့လာြှု - အလကာင်းဆံုး ရလဒ်ြျေား 

ရရှိလစရန် လယ်သြားြျေားသည် SRI နည်းပညာကို လသြျောစွော နည်းလည် သလဘာလပါကပ်ပီး 

လက်ြယံုံကကည်ြှုရှိရြည်မဖစ်သည်။ ဤအြျေက်ကိ ု သုးံရာသီ အတွေင်း မြင်လတွေန့ိုင်ြည် မဖစ်သည်။  

စံမပစိုကြ်င်းြျေား၊ မဖစ်နိငု်လျှေင် ြိြိကုိယ်ပိုင်စိကု်ြင်းြှ သီးနှ ံအ ွေကန်ှုန်း ပိုြိုလကာင်းြွေန်လာသည်ကို 

ပ ြရာသီတွေင် လယ်သြားြျေား မြင်လတွေ  ့သိရှိနိငု်ြည် မဖစ်သည်။ ဒုတိယရာသီတွေင် အလတွေအ့ကကုံ ကို 

အတည်မပုပပီး နည်းပညာ ကကယ်ေလအာင် လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ တတိယရာသီတွေင် ဧရိယာ ြျေဲ  ့ွေင ်

စိုက်ပျေိုးပပီး SRI ကိလုရစီြံြန ့်ြွေဲမြငး်နငှ့် လုပ်အားလရွေ ့လျေားြှုကဲသ့ိုလ့သာ ရပ်ရွောလဒသ 

အလမြမပုလုပ်ငနး်ြျေား၊ ပိုြိုကျေယ်မပန ့်လသာ စိုက်လြွေးစနစ် ြျေားနငှ့ ် လပါငး်စည်း လဆာင်ရွေကရ်ြည် 

(Styger  and Uphoff . 2016)။ 

စပါးစုိက်ပျေိုးမြင်းသည် အိြ်လ ာင်စ ု နှင် ့ ေင်လငွေအြွေင့အ်လြ်းအတွေက် အလရးပါြှု - စပါးသည် 

လယ်သြားြျေားအတွေက် အဓိကသီးနှံမဖစ်ပပီး စွေြ်းအားမြှင့် စိုက်ပျေိုးမြင်းလကကာင့် လယ်ယာလမြ နှင့ ်

အမြားအရင်းအမြစ်ြျေားြှေင်လငွေအမြတ်အစွေန်းအြျေားဆံုးရရှိပါက SRI ကုိ လူြျေား လွေန်စွောစိတ်ေင်စား 
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လာြည်မဖစ်သည်။ စပါးကိဒုုတိယဦးစားလပးသီးနှံအမဖစ် အပိုေငလ်ငွေရရှိရန် စိုက်ပျေိုးမြင်းမဖစ်ပါက 

လယ်သြားက စပါးစွေြ်းအားမြှင့စ်ိုက်ပျေိုးမြင်းကို စိတ်ေင်စားြည ်ြဟုတ်လပ။ 

သင့လ်လျော်သည့ ် ပစ္စည်းကရိယာြျေား ရယသူုးံစွေဲနိငု်မြင်း- SRI အတွေက် လုိအပ်သည့် သင့လ်လျော်လသာ 

လပါငး်လိုက ် ကရိယာ၊ လကာက်စိကု်စက် သိုြ့ဟုတ် အလစ့ြျေကရိယာြျေား ြရရိှမြငး်တိုက့ို 

ြကကာြဏကကုံ လတွေန့ိုငသ်ည်။ ြတူကွေဲမပားလသာ ပတ်ေန်းကျေင်ြျေားအတွေက် လပါငး်လိုကက်ရိယာ 

ြျေားစွောကိ ု  ုတ်လုပ့်ြ့ဲပပးီမဖစ်သည်။ သိုလ့သာ် အြျေို န့ိုငင်ံြျေားအတွေင်း မဖန ့်မဖူးမြင်းက 

စိနလ်ြါ်ြှုတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ SRI အတွေကလ်ကာက်စုိက်စက်နှင့်အလစ့ြျေကရိယာြျေားကုိ အြျေို လ့နရာ 

ြျေားတွေင ် တီ ွေင်ဆဲမဖစ်သည်။ ကရိယာြျေား ြရရှိ နိုငပ်ါက လုပ်အားကန ့်သတ်ြျေက်ရှိလသာ 

အိြ်လ ာင်စြုျေား  (သိုြ့ဟုတ)် အလတ်စားနငှ့် အကကီးစားလယယ်ာလုပ်ငန်းြျေား အတွေက် SRI 

လိုက်နာလဆာင်ရွေကရ်န် လနှာင့်လနှးလနြည် မဖစ်သည်။ 

လစျေးကွေက်အာြြံြျေက်ရှိမြင်း- စပါးစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်မြင်းသည် ြုိင်ြာ လသာ 

လစျေးကွေကရ်ရှိြှုနငှ့ ် ပူးတွေဲလနရြည်။ စပါးကုိ စားသံုးရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလသာ အြါြှာပင် 

သီးနှံစုိက်ပျေို း ုတ်လုပ်မြင်းြှ လလျော်ကနလ်သာ အမြတ်အစွေန်းရရှိပပီး လစျေးကွေက်ြိုငြ်ာြှု ြရိှက SRI 

ကျေင့်သုံးရန် စိတ်ေင်စားြှုနည်းြည်မဖစ်သည်။ 

ြူေါဒပံ့ပိုးြှု- SRI သည် အမြားစုိက်ပျေိုးလဂဟနည်းလြ်းြျေားကဲသ့ို ့ လရရှည်ြူလဘာင် အတွေင်းတွေင ်

လဆာင်ရွေက်ရသည့်နည်းလြ်းမဖစ်သည့်အတွေက် ြူေါဒပံ့ပိုးလပးရန် အလွေန ် အလရး ကကီးသည်။ ဥပြာ- 

ဓာတုသွေင်းအားစုြျေားကုိ နိုငင်ံလတာ်အစိုးရြှ ပံ့ပိုးလပးပါက လရရှည်စပါး အစွေြး်မြှင့ ်ုတ်လုပ်လိုသည့် 

လယ်သြား၏ စိတ်အား က်သနြ်ှုနှင့် ကကိုးစား အား ုတ်ြှု ကုိ လလျော့ပါးလစြည်မဖစ်သည်။ 

လုပ်အားနငှ့်လရစီြံြန ့်ြွေဲမြင်းဆုိင်ရာလူြှုလရးအဖွေဲ အ့စည်းြျေား-လယ်သြားြျေားသည် တစ်ဦးတည်း 

စိုက်ပျေိုးသူြျေားြဟုတ်လပ။လူအသိကု်အေန်းလုပ်ငန်းြျေားတွေင်နစမ်ြုပ်ပါေင်လျေက်ရှိပပီး စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး် ြျေားသည် အတိုင်းအတာတစ်ြု ိ ဟန်ြျေက်ညီ လအာင ်စုလပါင်း 

လဆာင်ရွေကလ်ျေက်ရှိကကသည်။ စပါးစုိကပ်ျေိုးနည်း လမပာင်းလဲကာ ြျေဲ  ့ွေင်လဆာင်ရွေက ်ရန်အတွေက် 

ဤအလမပာင်းအလဲကို အဖွေဲ အ့စည်းြှ လက်ြြံှုရှိရန ်လိုအပ်ပပီး လရရရှိြှုနငှ့ ်စီြံြန ့်ြွေဲြှုအတွေက် 

တစ်ဦးကုိ တစ်ဦး အြှီသဟဲမပုလနကကရသည့် သွေငး်လရ၊ ဆည်လရလသာက် စီြကံိနး်ြျေားအတွေက် 

အ ူးအလရးကကီးသည်  (Styger etal. 2011).။ 

လအာင်မြင်လသာလယ်သြားြျေားပါေင်သည့် သင်ကကားသင်ယူြှုနည်းလြ်း- နိုငင် ံ အြျေားစု တွေင် SRI 

လိုက်နာကျေင့်သုံးရန်နှင့ ် ဖွေံ ပ့ဖိုးတိုးတက်ရန် လယ်သြား ြျေားအား လြါငး်လဆာင်ြှု အြန်းကဏ္ဍြှ 

ပါေင်လစရြည်။သွေင်းစုအလမြမပနည်းပညာြျေားသုိဦ့းတည်လသာပညာလပးေန်လဆာင်ြှု လုပ်ငနး်ြျေား 
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အတွေက် လုပ်ငနး်လဆာင်ရွေက်ရာတွေင်  ိလရာက် လအာင်မြင်ြှု ရှိလစရန် SRI အလမြြံသလဘာတရားနင့်ှ 

လုပ်ငနး်ြျေားကုိ လသြျောစွော လလ့ကျေင့်သင်ကကားလပး  ားရြည်။ လက်ရှအိလနအ ားတွေင်သုလတသန 

အြျေားစုြှာ လယ်သြားစိုကြ်င်း က် သုလတသနမြံြျေားတွေင်သာ လဆာင်ရွေကဆဲ် မဖစ်သည်။ 

 

၂.၅.၃ CSA ြဏ္ဍိုင်ြျေားသုိ ့အကျေိုးမပုြှု 

SRI သည် ကုန် ုတ်လုပ်ြှုမြင့ြ်ားလစပပးီ လယ်သြား၏ အသကလ်ြွေးြှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ 

ဖူလုံြှုတိုးပွေားလစသည် - SRI နည်းလြ်းြျေားကုိ လပါငး်စပ်ကျေင့်သုးံမြင်းအားမဖင့် အပင်၏ 

ရုပ်သွေင်လက္ခဏာနှင့ ် ဇီေမဖစ်စဉြ်ျေား တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာလစသည်။ SRI အပင်ြျေားသည် ပိုြိ ု

မြင့်ြား၊ ပုိြိသုန်စွေြ်းသည့် သားတက်ြျေား ပိုြို ူ ပ်ပပီး အရွေက်လည်း  ူသည။် အမြစ ် ပုိနက် 

နက်ဆင်းသည်။ အမြစ် ု ပိုြိုကကးီြားမြင်းက အစာြျေက်လုပ်ြှု ပိုြို ိလရာက်ြှု ရှိမြင်းနှင့ ်

ဆက်စပ်လျေက်ရှသိည်။ အကျေိုးမပုအဏုဇီေလုပ်ငန်းစဉ်ြျေား ပိုြိြုျေားမပား လာသည်ကို အပင ်

စွေြး်လဆာင်ရည်နှင့ ် အ ွေက်နှုန်းမြင့်ြားလရးအတွေက် အဓိကကျေလသာ SRI၏ အပင်နှင့် လမြဆီလွှာ 

ပတ်ေန်းကျေင်တွေင ်လတွေရ့ှိရသည်။ 

လယ်ယာအသက်လြွေးြှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံြှုသည် တိုးတက် လာသည်- 

နည်းလြ်းသည် သြားရုိးကျေနည်းလြ်းြျေားနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ပါက  ုတ်လုပ်ြှု ကုနက်ျေစရိတ်သည် 

အပြဲတလစ အလားတူ သိုြ့ဟုတ် ပိြုိုနြိ့်ကျေသည့်မပင် အ ွေကန်ှုန်း သိသိသာသာ 

မြင့်ြားလာမြင်းလကကာင့် လယ်ယာအသကလ်ြွေးြှုနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံြှုသည် တိုးတက် လာသည်။ 

ေင်လငွေတိုးတက်လာပပီး အိြ်လ ာင်စုအဆင့်တွေင် ဆန်ပိြုိုရရှိနိငု်သည်။ အာရှနှင့ ် အာဖရိကရှ ိ SRI 

လယ်သြားြျေားစွောတုိသ့ည် ေြ်းစာဖူလုံသာြက ပိုြို ုတ်လုပ်နိုင်မြငး်လကကာင့် ပိုလျှေံလသာ ဆန်စပါးကုိ 

လရာင်းြျေကာ ြိသားစ၏ု လဆးေါးကုသစရိတ်နှင့် သားသြီးြျေား ပညာလရးအတွေက်ပါ သုးံစွေဲနိုင်သည်။ 

SRI သည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လစပပီး လမပာင်းလဲြှု ဒဏ်ကို ြံနိုင်ရည်ရှိလစရန် 

ကူညီအားလပးသည် - 

 SRI နည်းစနစ်ကုိ သုံးစွေဲမြငး်အားမဖင့် ပိုြိုြိုင်ြာလတာင့်တင်းပပီး၊ ပိုြိုနက်ရှိုင်းလသာ 

အမြစ်စနစ်ြျေားတိုးတက်လာမြင်းလကကာင့်အပင်ြျေားသည်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံြ့ံနိငု် 

ရည်ရှိလကကာင်းကိ ုSRI လုိက်နာကျေင့်သုံးလသာ လယ်သြားြျေားရှသိည့် နုိင်ငံလပါင်း ြျေားစွောတွေင် နှစစ်ဉ ်

မြင်လတွေရ့သည်။ 

 

အလရးအကကီးဆံုးအကျေိုးလကျေးဇူးြျေားြာှ- 
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လရလုိအပ်ြျေက်လလျော့ပါးပပီးြိုးလြါငဒ်ဏ်ကိုြံနိုင်ရည်ရှိမြငး်- SRI အပင်ြျေားသည် သွေငး်လရလိ ု

အပ်ြျေက ်၃၀-၅၀ % လလျော့ကျေပပီး အပြဲလရလွှြ်းြိုး  ားလသာ စပါးြငး်ြျေား က် ပိုြိုမဖစ် ွေန်းသည်။ 

လအာ်ဂဲနစ်မဒပ်ကကယ်ေပပီး လလေင်လလ ွေက ် လကာင်းြွေန်မြငး်လကကာင့် စပါးပငြ်ျေားအကကား 

ပပိုင်ဆိုင်ြှုလလျော့ကျေပပီး လမြလပါ်လမြလအာက် အပင ် ကကီး ွေားြှု ပိုြိုလကာင်းြွေန်သည်။ ပိုြိုနကရ်ှိုင်းပပီး 

ကကီးြားလသာ အမြစ်စနစ်ြျေားလကကာင့် အပူြျေိန ်လွေန်ကဲြှုနငှ့် ြိုးလြါင်ဒဏ်ြံနိုငရ်ည်ရှိသည်။ 

ပိုးြွှားလရာဂါဒဏ် ပိုြိုြံနုိင်ရည်ရှိမြင်း 

 ပိုြိုကျေန်းြာသန်စွေြ်းလသာ စပါးပငြ်ျေားသည် ပုိးြွှားလရာဂါကျေလရာက်ဖျေက်ဆီးြှုကို ြံနိငု ်

ရည်ရှိသည်။ SRI နှင့ ် အပင်ဦး၊ လရလွေန်စွော လလျော့နည်းသမဖင့ ် အပင ် အုပ်ဆုိင်းြှုြျေားအကကားတွေင် 

အစိုဓာတ်လလျော့နည်းပပီး အပင်ြျေားအကကား လလေင်လလ ွေက် လကာင်းြွေန်သည်။ ဤအြျေက် လကကာင့ ်

လရအဆက်ြမပတ်လွှြ်း ားပပီး အပင်ဦးလရ  ူ ပ်သည့် သြားရုိးကျေစိုက်ြင်းြျေားနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 

ပိုးြွှားလရာဂါြျေားအတွေက် ြသင့်လလျော်လသာ ပတ်ေန်းကျေင်အလမြအလနကိ ု ဖန်တီးလပးသည်။ြုန်တိုင်း 

အတွေင်း ြိုးလရနှင့် လလတိုလ့ကကာင့ ်  ိြိုက်ပျေက်စီးြှုကိ ု ပိုြိုြံနိုင်ရည် ရှိသည် - SRI တွေင် 

ပိုြိုလတာင့်တင်းလသာသားတက်ြျေား၊ နက်ရှိုင်းလသာအမြစ်စနစ်ြျေားရှမိြင်း၊ တစ်ပင်နငှ့်တစ်ပင် 

ပိုြုိကွောလေးမြင်းလကကာင့် သြားရုိးကျေစပါးြငး်ြျေား က် ြုိးဒဏ်လလဒဏ်ပိုြိုြံနိငု်ရည် ရှ ိ သည်။ 

ဂျေပန်နိုင်ငံြလှလ့လာြှုတစ်ြုအရြုန်တိုင်းတစ်ြုအတွေင်းအပင်လဲကျေြှုသည် လဘးြျေင်းကပ်သြား 

ရုိးကျေစိုက်ြင်းတွေင် ၅၅ % ရှိလသာ်လည်း SRI ကွေငး်တွေင် ၁၀ % သာ ရိှလကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ 

SRI သည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ကျေလစသည် - အဆက်ြမပတ် လရလွှြ်းြိုးြှုကို 

ရပ်ဆုိင်းပပီးအမြားအလလ့အ ြျေားကိကုျေင့်သုံးလသာအြါ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြှုလလျော့ကျေ 

လကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ 

• ြီသနိ်းဓာတ် ုတ်လွှတ်ြှုသည် မပတ်လတာင်းမပတ်လတာင်း လရသွေင်းမြင်း (သိုြ့ဟုတ် 

စိုတစ်လှည့် လမြာက်တစ်လှည့် AWD) တွေင် ၂၂ % ြ ှ ၆၄ %  ိ လလျော့ကျေလကကာင်း 

လတွေရ့ှိရသည်။ လမြဆီလွှာသည် လလေင် လလ ွေက်ရှိလသာအလမြအလနတွေင် 

အြျေိန်ပိုြိုရရှိလသာ လကကာင့်မဖစသ်ည်။  

• SRI တွေင ်နိုက် ရပ်လအာက်ဆုိဒ် ုတ်လွှတ်ြှု၏ အနည်းငယ် မြင့်တက် လာတတ်သည် 

သိုြ့ဟုတ် တစ်ြါတရံနိုက် ရိုဂျေင် လမြကသဇာ လလျှော့သုံးပါက လလျော့နည်းလာတတ် 

သည်။ လလ့လာြှုြျေားအရ နိုက် ရပ်လအာက်ဆုိဒ် တိုးပွေားလာမြင်းလကကာင့် ြီသနိ်း 

 ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ကျေမြင်းြှရရှိလသာ အကျေိုးအမြတ်ကိ ု လြျေဖျေက်နိုင်လကကာင်း 

ြလတွေရ့ှိရလသးပါ။ 

• စပါးြငး်ြျေားလကကာင့် ကြ္ဘာကကီးပူလနွေးြှု စုစုလပါငး်မဖစ်နိုင်လမြသည် SRI လကကာင့် ၂၀ ြှ ၃၀ 

%  ိ လလျော့ကျေလစပပီး လလ့လာြှုတစ်ြုတွေင် ၇၃ %  ိ လလျော့ကျေလစလကကာင်း 

လတွေရ့ှိရသည်။ 
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• စပါးစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မြင်း ကာဗွေန်လမြရာသည် လမြကသဇာနှင့ ်ဓာတု ပစ္စည်းြျေား လလျော့ြျေ 

သုးံစွေဲနိငု်သည်နှင့်အြျှေ လလျော့ကျေလာြည် မဖစ်သည်။ ဤအင်အားစုြျေား  ုတ်လုပ်မြင်း၊ 

မဖန ့်မဖူးမြင်း၊ သုးံစွေဲမြင်းြှ လပါ်လပါကလ်ာလသာ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြှုသည် 

စားနပရ်ိက္ခာ  ုတ်လုပ်ြှုြ ှ တိုက်ရုိက်မဖစ်လပါ်လာသည်။  ုတ်လုပ်ြှုအားလုံး၏ 

ကြ္ဘာကကီးပူလနွေးြှု အလားအလာ (GWP) ၏ ၅-၁၀ % နှင့ ်ညြီျှေသည်။ 

• SRI နှင့ ် ဆက်စပ်လျေက်ရှလိသာ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု လလ့လာမြင်းြျေားသည် 

အလစာပိုငး်အဆင့်တွေင်သာ ရှိလသးပပီး နည်းလြ်းတစ်ြု ြျေင်းစီသည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့

 ုတ်လွှတ်ြှုကုိ ြည်ကဲ့သို ့ တိုးပွေားလစ သိုြ့ဟုတ် လလျော့ပါးလစလကကာင်း သိရှနိိုငရ်န် 

အလသးစိတ်လလ့လာြှုြျေား ပိုြိုလိုအပ်လျေက်ရှသိည်။ သိုလ့သာ် SRI ၏ အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ြုမဖစ်လသာ AWD ၏ လလျော့ကျေလစြှု အလားအလာကိြုူ လကာင်းစွော သိရှပိပီး မဖစ်သည် 

(Richards and Sander 2014)။ 

 

၂.၆ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုအတွေက် အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်းနည်းဗျေူဟာ 

၂.၆.၁ နိဒါန်း 

လဒသတစ်ြ ု (သို)့ ကြ္ဘာကကီး တစ်ြုလုံးရှိ လရရှည် ပျေြ်းြျှေ ရာသီဥတု သိသာ  င်ရှားစွော 

လမပာင်းလဲြှုကုိ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်းဟုလြါ်ပါသည်။ ပျေြ်းြျှေရာသီဥတုတွေင် ပျေြ်းြျှေ အပူြျေိန်၊ 

ြိုးလရြျေိန်နှင့ ် လလတိုက်သည့် ပုံစံြျေား ပါေင်ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ြုြှ နှစသ်န်းလပါင်းြျေားစွော 

အြျေိန်အတွေင်း ကြ္ဘာ့လလ ုအတွေင်း ပျေြ်းြျှေ လမပာင်းလဲြှု (သို)့ အြျေိုးြျေိုးလသာလမပာင်းလဲြှုြျေား 

ပါေင်ပါသည်။  

၂.၆.၂ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ အကျေိုး 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုတွေင် သကလ်ရာက်ြှု (၂) ြျိေုး ရှိပါသည်။ တိုက်ရုိက်နှင့ ်

သွေယ်ေိုက်သက်လရာက်ြှုြျေား မဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ တုိက်ရုိက်အကျေိုး 

သကလ်ရာက်ြှုြျေားြာှ (က) အပူြျေိန ် (ြ) ြိးုလရြျေိန် (ဂ) လနလရာင်မြည် (ဃ) ကာဗွေန်ဒိုင ်

လအာက်ဆုိက်မပင်းအား အစရှိသည်တိုမ့ဖစ်ပါသည်။ သွေယ်ေိုက် အကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေား (သို)့ 

လမပာင်းလဲြှုြျေားမဖစ်သည့် (က) ပိုးြွှားကျေလရာက်ြှု (ြ) လရာဂါအလမြအလန (ဂ) လရရရိှြှု (ဃ) 

လနတ့ာအရှည် (င) ဇီေြျေိုးကွေြဲျေား နှင့ ် (စ) သီးနှံစုိက်ပျေိုးြှုပုံစံလကကာင့်လည်း လဒသတစ်ြု အတွေင်း 

လမပာင်းလဲြှုကုိ မဖစ်လစနိုငပ်ါသည်။ 
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ပု ံ၂-၁၄ မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် သဘာေလဘးအန္တရာယ်ကျေလရာက်လနသည့ ်လနရာြျေား 

ဇစ်မြစ် − မြန်ြာပရိုဖိုင်း၁ (https://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/profiles/pdfs/burma_profile1.pdf) 

  

ပု ံ၂-၁၅ ြိုးနည်းမြင်းလကကာင့်သီးနှံြျေား 

လရငတ်မြင်း  

ြိုးြျေားမြင်းလကကာင့် သီးနှံြျေား လရမြုပ်မြင်း 

(Source: Vidallo et al., 2015) 

၂.၆.၃ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနှင့် အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း 

ရှည်လျေားလသာ ကာလအတွေင်း ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုြျေားလကကာင့် မပဿနာ 

အသစြ်ျေားမဖစ်သည့် ပိုးြွှားအသစ်ြျေား၊ လပါငး်အသစ်ြျေား၊ အပူြျေိန်မြင့်မြငး်၊ လရငတ်ြှုြျေား လာမြင်း၊ 

ြိုးရွောသွေနး်ြှုပုံစံ လမပာင်းလဲမြင်းြျေား မဖစ်လပါ်လာလစပါသည်။ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုြျေားလကကာင့် 

လအာက်လဖာ်မပပါ မပဿနာြျေားကုိ  ွေကလ်ပါ်လာပါသည်။ 

(၁)  ြိုးရွောသွေနး်ြှု ပုံသဏ္ဍာန်လပါ်ြူတည်၍ လရရှားမြင်း (သို)့ လရကကီးမြငး် 

(၂)  ြိုးလရနည်းမြင်းနှင့ ်အပူြျေိန်မြင့်မြငး်လကကာင့် လရငတ်မြင်း 

(၃) လနလရာင်မြည်ရရှိြှုနှင့် လနတ့ာအတုိအရှည် လမပာင်းလဲြှုလပါ်ြူတည်၍ အပူြျေိန်နှင့ ်

လနတ့ာတုန ့်မပန်ြှု လမပာင်းလဲလာမြင်း 

(၄)  ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် ပိုးြွှား၊ လရာဂါနှင့် လပါင်းအသစြ်ျေား လတွေရ့ှိလာရမြင်း 

(၅) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲသည့် လနရာြျေားတွေင် စိုက်ပျေိုးလနသည့်ြျေိုးြျေားသည် လုိက်လလျော ညီလ ွေ 

လမပာင်းလဲလာမြင်း 

https://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/profiles/pdfs/burma_profile1.pdf
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(၆) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲသည့် လဒသြျေားတွေင် သီးနှံစုိက်ပျေိုးသည့်ပုံစံ လမပာင်းလဲလာမြင်း 

 

ဇယား ၂-၄ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် ၎င်း၏ အကျေိုးဆက်ြျေား 

စဉ် ရာသီဥတုလမပာင်လဲြှု လြျော်လင့်သည့်အကျေိုးသက်လရာက်ြှု 

၁ အပူြျေိန်မြင့်လာမြင်း လရငတ်မြင်း၊ သဲကန္တာရကျေယ်လာမြင်း၊ ပိုးြွှားြျေား၊ လရာဂါြျေား၊ 

သီးနှံြျေား လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်လာမြင်း အစရှိသည် 

၂ ြိုးရွောသွေနး်ြှုပုံစံ ြိုးြျေားမြင်း − လရကကီးမြင်း၊ ကကာရှည်လရမြုပ်မြင်း၊ သီးနှံ 

စုိက်ပျေိုးြှုပုံစံ  

ြိုးနည်းမြင်း − လရရှားမြင်း၊ လရငတ်မြင်း အစရှိသည်  

၃ လနလရာင်မြည် အပူြျေိန်နှင့ ်လနတ့ာ အြျေိန်လိုအပ်မြင်း 

၄ လလတုိက်နှုနး်  သီးနှံြျေားတွေင ်အပင်ယုိင်လဲမြင်း  

 

အဆုိပါလမပာင်းလဲြှု အလမြအလနြျေားတွေင် သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု လအာင်မြင်ရန ် အတွေက် 

ြျေိုးအသစြ်ျေား ုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရာသီကတုလမပာင်းလဲြှု၏ အရှိန ် အဟုန်နှင့်အတူ 

အပင်ြျေိုး လြွေးမြူသြူျေားြ ှ စဉ်ဆက်ြမပတ် ကကိုးပြ်းအား ုတ်ြှုြျေား လုိအပ်လာပါသည်။ ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုကုိ အြက်အြဲြျေားြှ အြွေင့အ်လြ်းသိ ့ု လမပာင်းလဲ ရန် လိုအပ်လာပါ သည်။  

၂.၆.၄ ဒဏ်ြံနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်ြျေား 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်းကို ြံစားလနရသည့်လဒသြျေားအတွေက် သင့လ်လျော်သည့် ြျေိုး 

အသစြ်ျေား ုတ်လုပ်နိုင်ရန် သီးနှံြျေားတွေင် အလရးကကီးသည့် အရင်းအမြစ် (၅) ြျေိုးရှပိါသည်။ 

၎င်းတိုြ့ှာ (၁) သီးနှံြျေိုးကွေဲြျေားစုလဆာင်းမြင်း၊ (၂)စိုက်ပျေိုးလနသည့်ြျေိုးြျေား (၃) ြျေိုးရုိင်း ြျေား နှင့ ်

၎င်းတို၏့ြျေိုးရင်းြျေား (၄) ြျေိုး ွေန်းမြင်း နှင့ ်(၅) ဗီဇလရွှလ့မပာင်းမြင်းတို ့မဖစ်ပါသည်။  

ဇယား ၂-၅ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု အလမြအလနနှင့် အပင်ြျေိုးလြွေးမြူရြည့် နည်းဗျေူဟာ 

စဉ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု အလမြအလန အပင်ြျေိုးလြွေးမြူရြည့် နည်းဗျေူဟာ 

၁ စပါးစုိက်ပျေိုးသည့်လနရာတွေင် ြိုးရရှိြှု 

နည်းမြင်း 

 

(၁) သွေငး်လရမဖင့ ် လရအပြ ဲ ြလွှြ်း ား နိုငသ်ည့် 

လနရာတွေင် စိုက်ပျေိုးနိုင်ြည့် ယာစပါးြျေိုးြျေား 

လြွေးမြူ ုတ်လုပ်မြင်း  

(၂) စပါးအစား အမြားလရအနည်းလိုသည့် သီးနှံကိ ု

လမပာင်းလဲစိကု်ပျေိုးမြင်း 

၂ စပါးစုိက်သည့် လနရာတွေင ်ြိုးြျေားမြင်း  လရမြုပ်ြံ စပါးကုိ လြွေးမြူ ုတ်လုပ်မြင်း  

၃ အပူြျေိန်မြင့်ြားမြငး်လကကာင့် လရငတ် 

သည့ ်အလမြအလန 

လရငတ်မြင်းနှင့ ် အပူဒဏ်ကို ဒဏ်ြံနိုင်သည့် 

သီးနှံြျေား လြွေးမြူ ုတ်လုပ်မြင်း  
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၄ ပဲစိုကသ်ည့ ်လနရာြျေားတွေင်ြိုးြျေားမြင်း  ပဲအစား စပါးနငှ့် ကကံသီးနှံကုိ လမပာင်းလဲ 

စုိကပ်ျေိုးမြင်း 

၅ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် ပိုးြွှား နှင့ ်

လရာဂါအသစြ်ျေား ရုတ်တရက် 

လတွေရ့ှိရမြင်း 

ပိုးြွှားနငှ့် လရာဂါဒဏ်ကိ ု ြံနိငု်သည့် သီးနှံြျေိုး 

ြျေားကုိ လြွေးမြူ  ုတ်လုပ်မြင်း  

၆ ဂျေုံ စိုက်ပျေိုးသည့် လနရာြျေားတွေင် အစိုဓါတ် 

နည်းမြင်း 

လရငတ်ဒဏ်ကိ ု ြံနိငု်သည့် ဂျေုံ ြျေိုးြျေား လြွေးမြူ 

 ုတ်လုပ်မြင်း  

၇ လနလရာင်မြည်နှင့ ်အလင်း ရရှိြှုနည်းမြင်း  အပူြျေိန်နှင့ ် လနတ့ာကို တုန ့်မပန်ြှုြရှသိည့် 

သီးနှံြျေိုးြျေားကုိ လြွေးမြူ ုတ်လုပ်မြင်း 

၈ ြုတ်သန်အေင်လနာက်ကျေမြင်း လနာက်ကျေသည့်အြျေိန်တွေင် စိုက်ပျေိုး၍ရနိုင် သည့် 

သီးနှံြျေိုးြျေားလြွေးမြူ  ုတ်လုပ်မြင်း  

၉ လလတုိက်နှုနး်မြင့်မြင်း  ယုိင်လဲြှုဒဏ်ကိ ု ြံနိငု်သည့် သီးနှံြျေိုးြျေား 

လြွေးမြူ ုတ်လုပ်မြင်း  

 

၂.၆.၅ စစ်လဆးသည့် နည်းလြ်းြျေား  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် မဖစ်လပါ်လာသည့် မပဿနာအသစြ်ျေားမဖစ်သည့် 

အလပါ်ြူတည်၍ အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း မပုလုပ်ြည့် ြျေိုးြျေားကုိ စစလ်ဆးရပါြည်။ မပဿနာ အသစြ်ျေား 

အလနမဖင့် ပူမြင်း၊ လရငတ်မြင်း၊ စို ိုင်းဆလွေန်ကဲမြင်း၊ ပိုးြွှားအသစြ်ျေား၊ လရာဂါ အသစြ်ျေားနင့်ှ 

လပါငး်အသစြ်ျေား လတွေ ရ့မြင်းတိုမ့ဖစ်ပါသည်။ သတ်ြှတ် ားလသာ နည်းလြ်း ြျေားကုိ အသုးံမပု၍ 

အဆုိပါမပဿနာြျေားကုိ လမဖရှင်းနိုင်ြည့ ် ြျေိုးြျေားကုိ စစလ်ဆးနိုင်ပါသည်။ သကဆုိ်င်ရာ 

အလမြအလနလပါ်ြူတည်၍ သင့လ်လျော်လသာြျေိုးြျေားရရှိနိငု်ရန်အတွေက်စစလ်ဆးမြင်းကို သဘာေ 

အလမြအလနနှင့ ်  ိန်းြျေုပ်၍ရလသာ အလမြအလနတွေင် မပုလုပ်ရပါ ြည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲသည့် 

အလမြအလနကိ ု ဖန်တီးနိငု်သည့်  ိန်းြျေုပ်၍ရလသာ အလမြအလနတွေင် အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်းတွေင် 

အသုးံမပုြည့် ြျေိုးြျေားကုိ စစလ်ဆးရပါြည်။ 

၂.၆.၆ အနာဂတ်အတွေက် ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း ရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေား 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုအရ လအာက်လဖာ်မပပါ ဧရိယာြျေားတွေင် အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း လုပ်ငနး်ြျေား 

လုပ်လဆာင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

(၁) အပူြျေိနမ်ြင့်ြားလာြှုလကကာင့ ် ြျေိုးအသစြ်ျေားတွေင် လရငတ်ဒဏ်နှင့် အပူဒဏ်ကုိ 

ြံနိငု်ရည်ရှိသည့်ြျေိုးြျေား ြျေိုးစပ် ုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပူြျေိန်နှင့ ် လရငတ်ဒဏ် ကုိ 

ြံနိငု်ရည်ရှိပပီး အ ွေကလ်ကာင်းသည့်ြျေိုးြျေား  ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် သီးနှံအြျေိုး အစား 
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လရွေးြျေယ်မြငး်မပုလုပ်ရန် အလရးတကကီး လိုအပ်လျှေက်ရှပိါသည်။ သိုြ့ှသာ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု 

ကကုံ လတွေလ့ာသည့်အြျေိန်တွေင် သင့လ်တာ်လသာ ြျိေုးကိုရရှိနိငု်ပါြည်။ 

(၂) လဆာင်းရာသီတွေင် စိုက်ပျေိုးြည့ ် ြျေိုးအသစြ်ျေား ကုိ လစာလစာပန်းပွေင့မ်ြင်း၊ လနတ့ာနှင့် 

အပူြျေိန်ကိ ု တုန ့်မပန်ြှုြရှမိြင်း၊ လစာလစာရင့်ြှည့မ်ြင်းနငှ့ ် အ ွေကလ်ကာင်းမြင်းြျေားကုိ လလ့လာ 

အကဲမဖတ်ရပါြည်။ 

(၃) အပင်ြျေိုးဗဇီအရင်းအမြစ်ြျေား အ ူးသမဖင့ ်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်းမဖစ်လနသည့် လနရာတွေင် 

ရှိလသာ လဒသြျိေုးြျေားကုိ အသုးံမပု၍ ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း လုပ်ငနး်စတင် လုပ်ကုိင်ပပးီ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် သင်လ့လျော်လသာ ြျိေုးြျေားကုိ  ုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ 

(၄) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု ဒဏ်ကိုြံနိုင်သည့် ြျေိုးြျေား  ုတ်လုပ်ရာတွေင် သြရုိးကျေ 

အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်းနည်းလြ်းြျေား၊ လြာ်လီကျေုလာနည်းပညာကို အသုးံမပု၍ ြျေိုးလရွေး ြျေယ်မြငး်၊ 

ြျေိုး ွေန်းမြင်း မဖစ်လအာင်ဖန်တီးမြင်းနှင့် ြျေိုးဗဇီြျေားလရွေလ့မပာင်းမြင်း နည်းလြ်းြျေားကုိ လပါငး်စပ ်

အသုးံမပု၍ ြျေိုးသစ်ြျေား ုတ်လုပ်ရပါြည်။ သီးနှံြျေားအလပါ်ြူတည်၍ လစာလစာရင့်ြှည့လ်သာ၊ 

အ ွေကလ်ကာင်းလသာ၊ အပူြျေိန်နှင့ ် လရငတ်ဒဏ်ကို ြံနိငု်ရည်ရှိသည့် ြျေိုးြျေားကုိ 

တတ်နိုင်သြျှေလစာစာ  ုတ်လုပ်လပးနိုငရ်န် အစီအစဉ် လရးဆွေ ဲ ားရပါြည်။ 

(၅) လက်ရှမိပုလုပ်လနလသာ အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်း လုပ်ငနး်ြျေားြ ှ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုနငှ့် 

သင့လ်လျော်သည့ ်ြျေိုးြျေား ကုိ လရွေးြျေယ်နိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု မဖစ်လနသည့် လနရာ (သို)့ 

မဖစ်နိငု်လမြရှိသည့်လနရာြျေားကုိ ြွေဲမြား ားရနလ်ည်း လိုအပ် ပါသည်။ အဆုိပါလနရာြျေားတွေင် 

ဗဇီြျေားကွေဲ ွေက်လနသည့် အပင်ြျေားြ ှ ြိြိလိုြျေင်သည့် လက္ခဏာပါသည့် ြျိေုးြျေားကုိ 

လရွေးြျေယ်မြငး်ြျေား မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

၂.၆.၇ လက်လတွေရ့ရှိလအာင်မြင်ြှုြျေား 

ယြင်က သီးနှံအြျေိုးြျေိုးတွေင် ပိုးြွှားဒဏ်၊ လရာဂါဒဏ်နှင့် လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု်သည့ ် ြျေိုး 

လမြာက်မြားစွော ုတ်လုပ်ြဲ့ပါသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် မဖစ်လပါ်လာသည့် မပဿနာ ြျေားကုိ 

လမဖရှင်းနိုင်ရန်အတွေက်သြာရုိးကျေ အပင်ြျေိုးလြွေးမြူမြင်းနည်းလြ်းနှင့် လြတ်ြီ အပင်ြျေိုးလြွေး 

မြူမြင်းနည်းပညာြျေားကုိ အသုးံမပု၍ ြျေိုးသစ်ြျေား  ုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။  

 

ဇယား ၂- ၆  မြန်ြာနိုငင်ံတွေင်  ုတ်လေပပီးသည့် ြံနိငု်ရည်ရှိသည့်ြျေိုးြျေား 

စပါး 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အပင်အမြင့် 

(စင်တီြီတာ) 

အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ ကုနး်မြင့ ်၄ ၁၁၅ ၁၂၅ ၆၀-၈၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 
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၂ လရွှြလနာ် ၁၁၇ ၇၅ ၈၀-၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၃ ဆင်းနွေယ်ရင် ၁၁၀ ၁၀၅ ၉၀-၁၃၀ စပါးမဖုတ်ညို 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၄ လရွှမြန်ြာ ၁၁၅ ၁၀၅ ၉၀-၁၃၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၅ အင်းြရဲလဘာ် ၁၁၅ ၁၃၅ ၈၀-၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၆ လရဆင်းလုံးသွေယ် ၁၂၅ ၁၀၅ ၉၀-၁၃၀ စပါးမဖုတ်ညို၊ 

စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါနှင့ ်

ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၇ ရတနာတုိး ၁၂၀-၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀ -၁၄၀ စပါးမဖုတ်ညို၊ 

စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါနှင့ ်

ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၈ လရွှမပည်လဌး ၁၂၇ ၉၉ ၉၀-၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၉ လရွှသွေယ်ရင် ၁၁၅ ၉၀ ၈၀-၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာကလ်ရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၁၀ ဆင်းသုြ ၁၄၀ ၁၀၇ ၁၀၀-၁၂၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၁၁ နှံကား ၁၇၅ ၁၃၅ ၅၀-၇၀ လရမြုပ်ဒဏ်၊ 

ဘက်တီးရီးယား 
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ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၁၂ ဆင်းသွေယ်လတ် ၁၄၀ ၁၂၀ ၁၀၀-၁၄၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၁၃ လရွှအာစီယံ ၁၁၆  ၁၀၀-၁၁၀ ဆားငဒံဏ်၊ 

လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၁၄ မပည်မြန်ြာစိန် ၁၁၆-၁၂၀ ၁၂၄ ၁၀၀-၁၁၀ ဆားလပါက်မြငး်နငှ့ ်

ဆားငဒံဏ်၊ 

လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၁၅ ဆားငြံံဆင်းသွေယ်လတ် ၁၄၀-၁၄၅ ၈၄ ၇၅-၁၀၀ ဆားငဒံဏ် 

(ဆားမပင်းအား ၆ 

dm/m) ြံနိငု ်

၁၆ လရမြုပ်ြ-ံ ၁ ၁၅၅ ၁၀၀ ၈၀-၁၀၀ လရမြပ်ဒဏ် (၁၀− ၁၄) 

ရက် ိြံနိုင်၊ 

ယုိင်လဲဒဏ် ြံနိငု ်

၁၇ လရမြုပ်ြ-ံ ၂ ၁၄၃ ၁၀၃ ၈၂-၁၃၅ လရမြပ်ဒဏ် (၁၀ − ၁၄) 

ရက် ိြံနိုင်၊ 

ယုိင်လဲဒဏ် ြံနိငု ်

၁၈ လရအနည်းလိ-ု ၆ ၁၁၀ ၁၂၀ ၉၀-၁၄၀ လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၁၉ လရအနည်းလိ-ု ၅ ၁၁၆ ၁၂၆ ၉၀ -၁၄၀ လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၂၀ လရအနည်းလို- ၄ ၁၁၇ ၁၁၅-၁၂၀ ၉၀ -၁၀၀ လရငတ်ဒဏ ်ြံနိငု ်

၂၁ လရအနည်းလိ-ု ၂ ၁၁၂ ၁၀၆.၅ ၆၀ -၉၀ လရငတ်ဒဏ်၊ 

ရွေက်လိပ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၂၂ လရအနည်းလို- ၁ ၁၁၅ ၁၂၀ ၇၀ -၉၀ လရငတ်ဒဏ် ြံနိငု ်

၂၃ လမြာင်းမြလြ ၁၃၇ ၁၂၇ ၈၀ -၁၀၀ ယုိင်လဲဒဏ် ြံနိငု ်

၂၄ ဧကရီလြွှး ၁၂၅ ၉၉ ၉၀ -၁၁၅ ယုိင်လဲဒဏ် ြံနိငု ်

၂၅ ဆင်းသီရိ ၁၂၅ ၁၀၅ ၈၀ -၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါနှင့ ်

စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်
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၂၆ သီး ပ်စပါး -၂ ၁၂၅-၁၃၀ ၁၁၅ ၈၀-၁၀၀ စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၂၇ သီး ပ်စပါး - ၃ ၁၂၅-၁၃၀ ၁၁၅ ၇၀-၉၀ စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၂၈ လရဆင်းယာစပါး -၅ ၁၃၀-၁၃၅ ၁၃၀ ၅၀-၇၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၂၉ စီလလး ၁၂၅-၁၃၀ ၁၂၅ ၆၀-၈၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်စင်းလရာဂါ နှင့ ်

စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၃၀ ဆင်းလရွှသွေယ် ၁၂၅-၁၃၀ ၁၂၅ ၆၀-၈၀ စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

၃၁ လရွှသွေယ်လလး ၁၃၅-၁၄၀ ၁၁၀ ၈၀-၁၀၀ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ နှင့ ်

စပါးဂတု်ကျေိုးလရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင ်

ြတ်ပဲ 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ လရဆင်း-၇ ၉၀-၉၅ ၂၈-၃၀ အေါလရာင်ြိလုစ့ဗိုင်းရပ် 

လရာဂါ ဒဏ်ြံနိုင် 

 

ကုလားပဲ 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ လရဆင်း ၅ ၉၅ ၂၉ ပင်ညှိုးလရာဂါ 

အသင့အ်တင့်ြံနိုင် 

၂ လရဆင်း ၆ ၈၆ ၂၅.၀၈ အပူဒဏ်ြံနိုင၊် 

ပင်ညှိုးလရာဂါ 

အသင့အ်တင့်ြံနိုင် 

၃ လရဆင်း ၁၁ ၈၀-၈၅ ၂၅-၃၀ ပင်ညှိုးလရာဂါ 

အသင့အ်တင့်ြံနိုင် 
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လမြပဲ 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ ဆင်းပလဒသာ-၅ ၁၂၀ ၅၅ လယဘူယျေလရာဂါြျေား 

ြံနိငု် 

၂ ဆင်းပလဒသာ-၆ ၁၀၅-၁၁၅ ၃၅ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၃ လကျောင်းကုနး် ၁၄၀-၁၅၀ ၅၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၄ ြလကွေးပင်မပန ့် -၁ ၁၅၀-၁၆၀ ၅၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၅ ြလကွေးပင်မပန ့် -၂ ၁၄၀-၁၅၀ ၅၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

 

နှြ်း 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ ြလကွေးနှြ်းန ီ၁/၀၄  ၈၅ ၂၀ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင၊် 

နှြ်းဖိုလရာဂါဒဏ်ြံနိုင် 

၂ ြလကွေးနှြ်းန ီ၂/၀၄  ၈၅-၉၀  ၁၂-၁၇ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၃ ဆင်းရတနာ ၃  ၉၅-၁၀၀ ၉-၁၂ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၄ ဆင်းရတနာ ၅ ၉၀-၉၅ ၁၀-၁၅ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

၅ နှြ်းန ီ၂၅/၁၆၀ ၉၀-၉၅ ၉-၁၅ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင၊် 

နှြ်းဖိုလရာဂါဒဏ်ြံနိုင် 

၆ ြလကွေး – ၇/၉ ၈၀-၉၀ ၉-၁၅ လရငတ်ဒဏ်ြံနိုင် 

 

ပဲတီစိြ်း 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ လရဆင်း-၁၁ ၆၀-၆၅ ၂၀.၂၂ အေါလရာင်ြိလုစ့ဗိုင်းရပ် 

လရာဂါ ဒဏ်ြံနိုင် 

၂ လရဆင်း-၁၄ ၇၀-၇၅ ၁၇ အေါလရာင်ြိလုစ့ဗိုင်းရပ် 

လရာဂါ ဒဏ်ြံနိုင် 

 

 

လမပာင်း 
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စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ လရဆင်း-၁၀ ၁၀၀-၁၁၀ ၇.၄-၇.၇ ရွေက်ဖုံးလမြာက်လရာဂါဒဏ် 

အသင့အ်တင့်ြံနိုင်  

၂ လရဆင်း-၁၁ ၁၀၅-၁၁၅ ၇.၁- ၇.၈ ရွေက်လမြာက်လရာဂါဒဏ် 

အသင့အ်တင့်ြံနိုင် 

 

 

 

 

 

လနကကာ 

စဉ် ြျေိုးအြည် သက်တြ်း အ ွေက်နှုန်း 

(တင်း/ဧက) 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှု 

၁ လရဆင်းစပ်ြျေိုး (၁) ၈၀-၈၅ ၅၅-၆၀ ရွေက်လမြာက်လရာဂါ 

ဒဏ်ြံနိုင် 

၂.၇ သီးနှံအြယ်စုစံိုက်ပျေိုးမြင်း နှင့ ်အသက်လြွေးြှု ကွေမဲပားစုံလင်လစမြင်း 

၂.၇.၁ အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းအြျိုးြျိုး 

 

Ellis (2000)  က ရမြယာြဲ့အိြ်ရထာင်စနုှင် ့ ရမြယာပိုင်ေိုင်ပပီး စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သ ူ အချိုးအစားကို 

အရမခမပုလျက် ရကျးလက်ရေသ အသကရ်ြွးြှုကိ ု လယ်ယာ နှင့ ် လယ်ယာ ြဟုတ်ရသာ 

အသကရ်ြွးြှုဟူ၍နှစြ်ျိုးခွဲမခားခဲ့သည်။  ြည်သိုပ့င်ေုိရစကာြူ  ထုိအုပ်စု နှစစ် ုသည် အစဉ်အလာအေ 

ချိတ်ေကလျက်ေှသိကသည်။ လယ်သြားြျားက တစ်ေွာတည်းရန  သိုြ့ဟုတ် ရကျးေွာအုပ်စု 

တစ်ခုတည်းအတွင်းေှ ိရမြယာြဲ့ အလုပ်သြားြျား အတွက် အလုပ်အကိငု်စီစဉ်ရပးသကသည်။ 

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်ြာနုိင်ငံရကျးလက်ရေသြျားအတွက် အဓိကအသကရ်ြွးြှု အမြစ် 

ေပ်တည်ရနေမဲြစ်သည်။ သိုရ့သာ် ရကျးေွာ လူထုအရနမြင့် ရေသတွင်းတွင် မြစ်ရစ သိုြ့ဟုတ် 

ရဝးကာွရသာ ရေသတွင် မြစ်ရစ စိုက်ပျိုးရေးြဟုတ်ရသာ အသကရ်ြွး ဝြ်းရကျာင်း လုပ်ငနး် 

အြျိုးအစားရပါင်းြျားစွာတွင် ပို၍ ပို၍ ပါဝင် လုပ်ကိုင် လာသကပပီ မြစ်သည်။  လယ်ယာလုပ်ငနး်ခငွ်ကို 

စွန ့်ခွါသကသည့်မြစ်စဉ်ြျားသည်အိြ်ရထာင်စု အေင့်ြျားအတွက် အသကရ်ြွးဝြ်းရကျာင်းြှုအြျိုးြျိုး 

ြန်တီးရပးရေးကို  အရလးထား ရောင်ေွကေ်န် လိုအပ်လျက် ေှိပပီမြစ်ရသကာင်း ရြာ်ညွှန်းလျက်ေှိသည် 

(Pritchard et al. 2017)။  အရတွေ့အြျားေံုးအသကရ်ြွးြှု လှုပ်ငနး်ြျားြာှ ကျပန်း ရနစ့ား 
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လုပ်သားမြစ်ပပးီ လယ်ယာလုပ်ငနး်၊ အရသးစား ရောင်းဝယ်ရြာက်ကားမခင်း နှင့ ် တိေ စ္ဆာန် 

ရောင်းချမခင်းတိုလ့ည်းပါဝင်သည်။ 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငနး်ြျားအတွက်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ြှာသီးနှံကကီးထွားြှုအေင့်၊ သီးနှံပုံစံ 

ရပါ်တွင် ြူတည် လျက်ေှိသည်။ လုပ်သားလိုအပ်ချက်သည် ရမြမပင်ချိန်၊ ရမပာင်းရေွှ ့စိုကပ်ျိုးချိန ် နှင့ ်

စပါးေိတ်သြိ်းသည့်အချိန်ြျား တွင် အြျားေံုးမြစ်ပပီး ထိုအချိန်ြျားတွင် လယ်သြားြျား အရနမြင့် 

လုပ်သားေှားပါးြှု မပဿနာ နှင့်ေငေုိ်င် သကုံ ရတွ  ့သကေြည်မြစ်သည်။ 

ေည်ရမြာင်းရေေေှိနိငု်ြှုရပါ်အရမခမပုပပီးနှစသ်ီးသိုြ့ဟုတ်သုံးသီးစိုက်ပျိုးမခင်းက လုပ်သားလုိအပ် 

ချက် ကိ ု ပိုြိုမြင့ြ်ား လာ ရစြည်မြစ်ပပးီ ရေေှည်တွင် စုိက်ပျိုး ရေးလုပ်ငနး်အတွက် နာတာေှည် 

လုပ်သားလုပ်သားအင်အားေှားပါးြှု သို ့ဦးတည် ရစြည်မြစ်သည်။ အထူးသမြင့် ပိုြိုနှစ်လိုြွယ်ေှိပပီး၊ 

အပပိုင်အေုိင်မြစ်ရသာ အသကရ်ြွး လုပ်ငနး်ြျား (ငါးြြး်လုပ်ငန်း၊ ထွန်းသစစ် စကြ်ှုလုပ်ငန်းြျား) 

ေှိသည့် မြစ်ဝကျွန်းရပါ် ကဲသ့ိုရ့သာ ရေသ ြျားတွင် ပိုြိသုကုံ ရတွေ့ြည်မြစ်သည်။  

ေုိးေွားမပင်းထန်ရသာ ောသီဥတုအရမခအရနြျားရသကာင့် သီးနှံပျက်စးီေံုရှုံးပပီး အခက် အခဲြျားနငှ့် 

ေင်ေုိင်သကုံရတွေ့ရသာ်လည်း  အနည်းေုံး အရနမြင့် အသကေ်ှင် ေပ်တည်ြှု အတွက် ရေေှည် 

တည်တ့ံြည့်ဝင်ရငွေေှိနိငု်ရစေန် ြတူကွဲမပားရသာ အသကရ်ြွးြှု လုပ်ငနး်ြျားြ ှ ဝင်ရငွေေှိနိုင်ြည့် 

အခွင့အ်လြ်းြျား ြန်တီးရပးေြည်။ အလုပ်သြား ေှားပါးြှုမပဿနာြျားကုိရမြေှင်းေန်အတွက်  

လယ်ယာသုးံစက်ကေိယာြျားက လုပ်ငနး်ြျား အချိန်ြီ ပပီးရမြာက်နိုငရ်စေန် ရတာင်သူ 

လယ်သြားြျားအား အရထာက်အကူမပု လိြ့်ြည်မြစ်သည်။ 

လူပုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အိြ်ရထာင်စုြျား၏ အသကရ်ြွးြှုအြျိုးြျိုး ကွမဲပားမခားနား ရစမခင်း 

အရသကာင်းေငး်ြျားကုိ ေှင်သန်ြှုနှင် ့ ရေွးချယ်ြှု သိုြ့ဟုတ် ေှင်သနြ်ှု နှင့် စုရောင်းမခင်း ဟူ၍ 

နှစြ်ျိုးခွဲမခားနိုင်သည်။ ရကျးလက်မပည်သြူျား၏ အသကရ်ြွးြှု ကွဲမပားမခားနား ရစမခင်း ကို 

လွှြ်းြိုးရသာ အရသကာင်းအချက်ြျားစွာေှိသည်။ ၄င်းတြှာ ကျွြ်းကျင်ြှု (ဥပြာ - ကုနသ်ွယ်လုပ်ငန်း၊  

ရြာ်ရတာ်ယာဉ် မပုမပင်မခင်း၊ အုတ်ြုတ်မခင်း)၊ ပညာရေး (ဥပြာ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သိုြ့ဟုတ် 

အစိုးေအလုပ်)၊  ကျား/ ြ (ရောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းြျား အတွက် အြျိုးသားြျားကုိသာ 

လိုအပ်သည်) နှင့်ရငွရသကးပိုငေုိ်င်ြှုချို တ့ဲ့မခင်း တိုမ့ြစ်သကသည်။ ဥပြာအားမြင့် လယ်သြားြျားသည် 

လယ်ယာ ြဟုတ်ရသာ လုပ်ငနး်ြျားြ ှ ေေိှသည့်ဝင်ရငွကို စိုကပ်ျိုးရေးသွင်းအားစု သိုြ့ဟုတ် 

လယ်ယာသုးံ စက်ကေိိယာြျားဝယ်ယူေန် အတွက်သုးံစွဲသကသည်။  

 

ဤကိစ္စတွင် အစိုးေ နှင့ ် ပုေ္ဂလိကကဏ္ဍတိုြ့ှ ရကျးလက်ရေသ အသိငု်းအဝိုင်းအား 

စွြး်ေည်မြှင့တ်င်ရေးအတွက်  နည်းပညာနှင့သ်ကရ်ြွးပညာ သင်တန်းြျားရပးမခင်း၊ ဝင်ရငွတိုးပွား 

ရစရေးအတွက်  အလုပ်အကိငု် အခွင့်အလြ်းြျား ပိုြိုြန်တီး ရပးသကဲ့သို ့ အရသးစားရငွရချး 

လုပ်ငနး်ြျားထူရထာင်ရပးမခငး်မြင့် ပံ့ပိးုရပးနိုင်သည်။   
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ေည်ြှန်းချက်ရအာင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေက အစွြး်ကုန်ကကိုးစားအားထုတ် လျက်ေှိပပီး 

ပုေ္ဂလိကကဏ္ဍ ြှလည်းကူညီပံပ့ိုးလျက် ေှိသည်။ လက်ေှအိရနအထားတွင် မြန်ြာ့လယ်ယာ 

ြွံ ့ပြိုးရေးေဏ်ြှ လယ်သြားတစ်ဦးလျှင် တစ်ဧက ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန ်ရေါ်လာ ၁၀၀ ခန ့်) 

နှုန်းမြင့် ၁၀ ဧကအထိ စိုက်စေိတ် ထုတ်ရချးခဲ့သည်။ ဤရချးရငွပြာဏသည် စပါးစုိက်ပျိုး 

ထုတ်လုပ်ြှုကုနက်ျစေိတ် အားလုံးကိ ု ြကာြိရသာ်လည်း အတိုးနှုန်း (သီးနှံတစ်ောသီအတွက် 

၂ောခိုငန်ှုန်း) သည် မပင်ပရငွတိုးရချးစားသြူျား (အနည်းေံုး လစဉ် ၅ ြှ ၁၀ ောခိုငန်ှုန်း၊ တစ်ခါတစ်ေံ 

အရပါငပ်စ္စည်းလည်းလိုအပ်သည်) နှင့ ် နှိုင်းစာလျှင် ြျားစွာသကသ်ာသည်။ အချို ရ့သာ အစိုးေ 

ြဟုတ်သည့်  အြွဲ အ့စည်းြျားကလည်း လယ်သြားြျားအား သင့ရ်လျာ်ရသာ အတိုးနှုန်း မြင့် 

ရငွရချးမခင်း၊ ပစ္စည်း ရထာက်ပံ့မခင်းြျားကုိ ရောင်ေွက ်လျက်ေှိသကသည်။ 

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းြှ ေေှိသည့်ဝင်ရငွသည်   အိြ်ရထာင်စုတစ်ခု၏ စားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှု နှင့ ်အာဟာေ 

မပည့်ဝြှုအရပါ် အကျိုးသကရ်ောက် သည့် အတိုင်းအတာြှာ စားနပ်ေိက္ခာ ရစျးကွက၏်  

ဝိရသသလက္ခဏာြျား၊အိြ်သူအိြ်သားြျား၏အစားအစာ ဝယ်ယူြှု အရပါ် ေံုးမြတ်ချက်ချြှတ်နိုင်ြှု 

အတိုင်းအတာ ပြာဏ နှင့် ြိသားစဝုင်ြျား၏ အာဟာေေိုင်ော  အသိပညာ ဗဟုသတု အပါအဝင် 

အရသကာင်း အချက်ြျားစွာရပါ်တွင် ြူတည်ရနြည် မြစ်သည်။ စီးပွားရေးေုိင်ော သုရတသနြျား 

ကလည်းအြျိုးြျိုးရသာစိုက်ပျိုးရေးစြီံကနိ်းြျား အတွင်း၌ ဝင်ရငွတိုးပွားရစသည့်လုပ်ငနး်ြျားသည် 

အာဟာေ ေလေ်ြျားအတွက် တုိးတက်ရကာင်းြွန်လာရစမခင်း၊ ေုတ်ယတု်ရလျာ့ပါး သွားရစမခင်း 

သိုြ့ဟုတ် ြူလအတိုင်းြရမပာင်းလဲေဲေှိရနမခင်းတိုက့ိ ုမပသခဲ့သည်  (ကြ္ဘာ့ေဏ် ၂၀၀၇)။  

၂.၇.၂ သီးနှအံြယ်စုံစိုက်ပျိုးမခင်း 

အာေှအစိြး်ရောင်ရတာ်လှန်ရေးရအာင်မြင်ြှုေေှိပပးီရနာက်ပိုင်းတွင်  သီးနှံအြျိုးြျိုးစိကု်ပျိုးမခင်းသည် 

ဝင်ရငွတိုးပွားရစရေး၊  စားနပေ်ိက္ခာ ြူလုံြှုေှိရစရေး နှင့် ေင်းေဲနွြ်းပါးြှုရလျှာ့ချရေးအတွက် အရေးပါ 

ရသာလုိအပ်ချက်တစ်ခုအမြစ် အခိုငအ်ြာြှတ်ယထူားသကသည် (အီေောဟင် နှင့ ် အရပါငး်ပါြျား 

၂၀၀၉) ။ သီးနှံအြျိုးြျိုး စိုက်ပျိုးရေးသည် စိုက်ပျိုးရေးအရမခမပု နုိင်ငံြျား 

ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျရသာရသကာင့် အိြ်ရထာင်စဝုင်ရငွတိုးတက်ရေး၊ စားနပေ်ိက္ခာ 

နှင့ ် အာဟာေ ြူလုံမပည့်ဝရေး တိုအ့တွက် ၎င်းကိ ု တိုးမြငှ့်ရောင်ေွက ် ခဲ့သည်။ အိြ်ရထာင်စု 

အေင့်တွင် သီးနှံအြျိုးြျိုးစိုက်ပျိုး မခင်းသည် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကနု်ြျားရောင်းချောြှ ေေှိလာရသာ 

ဝင်ရငွြျား ြှတစ်ေင့်  အိြ်သအိူြ်သားြျား၏ စားနပ်ေိက္ခာြူလုံရေးနငှ့် အာဟာေ မပည့်ဝြှုအတွက် 

အဓိကလြ်းရသကာင်း တစ်ခမုြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ေံ ရကာက်ပသဲီးနှံ အြျိုးြျိုးစိကု်ပျိုးေန်ြှာ 

လုပ်ကွကင်ယ် လယ်သြားြျား အတွက်ရငွရသကးနှင့ ် အမခား ကန ့်သတ်ချက်ြျားရသကာင့် လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေန် ြမြစ်နိုင်ရပ။  

 ြတူညီရသာရမြြျက်နှာသွင်မပင်၊ ောသီဥတုနင့်ရမြေီလွှာ အြျိုးအစားရပါ်ြူတည်လျက် 

မြန်ြာနိုငင်ံတွင် သီးနအြျိုးအစားရပါင်း ၆၀ ရကျာ် စိုက်ပျိုးလျက်ေှသိည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ 

နှံစားသီးနှံြျား(စပါး၊ ေျုံ၊ ရမပာင်းြူး၊ နှံစားရမပာင်း၊ အစေှိသည်ြျား)၊ ေီထွကသ်ီးနှံြျား(  ရမြပဲ၊ 
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နှြ်း၊ရနသကာ၊ ပန်းနှြ်း၊  ြုန်ညင်း အစေှိသည်ြျား)၊ ပဲြျိုးစု ံ(၁၇ ြျိုး- ြတ်ပဲ၊ ပဲတီစိြ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပဲပုပ် 

အစေှိသည်ြျား)၊  စကြ်ှု ကုနသ်ကြ်း သီးနှံြျား (ဝါေွြ်း၊ ေုန်ရလျှာ်၊ သကံ၊ ောော၊ ေီအုန်း၊  ရကာ်ြီ၊ 

အစေှိသည်ြျား)၊ ြီးြိုရချာင်သုံးသီးနှံြျား (ငရုတ်၊ သကကသ်ွနန်ီ၊ သကကသ်ွနမ်ြူ အစေှိသည်ြျား) နှင့် 

သစသ်ီးြျားနင့်ဟင်းသီးဟင်းေွက်ြျား (သေက်၊ငှက်ရပျာ၊  ရေါ်ြီထုပ်၊ ခေြ်းချဉ်သီး အစေှိသည်ြျား) 

မြစ်သက သည် (စိုက်ပျိုးရေး၊ ရြွးမြူရေး နှင့ ် ေည်ရမြာင်း ဝန်ကကီးဌာန ၂၀၁၆) ။ ကြ္ဘာလုံးေုိင်ော 

စားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှုအညွှန်းကိနး် ၂၀၁၄ အေ မြန်ြာ နုိင်ငံသည် နိုငင်ံရပါင်း ၁၀၉ နိုငင်ံအနက် အေင့် 

၈၆ တွင် ေပ်တည်လျက်ေှသိည်။  (http://foodsecurityindex.eiu.com/Index). 

တိုင်းမပည်အရနမြင့် ြတူကွဲမပားရသာ စားနပ်ေိက္ခာ အြျိုးအစားြျားကုိ ပိုလျံှစွာ ထုတ်လုပ ် လျက် 

ေှိရသာ်လည်း  ရကျးလက်ရေသ အြျား အမပားြ ှ အိြ်ရထာင်စုရပါင်းြျားစွာသည် စားနပ်ေိက္ခာ 

ြလုံရလာက်ြှု အမပင်းအထန် ရေေှည်နှင့ခ်ံစားရနသကေသည်။ ြရကွး၊ ြန္တရလးနငှ့် စစက်ိငု်းတိုင်း 

ရေသကကီး ရအာက်ပိုင်းအပါအဝင် အပူပိငု်းဇုန်သည် စားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှု ြေှိရသာ ရေသြျား ထဲြ ှ

တစ်ခုမြစ်ပပီး ေင်းေဲြွဲရတြှု ေဏ်ခံစားေရသာ ရေသမြစသ်ည် (WFP 2011) ။ ဤရေသတွင် 

ြတူညီရသာ သီးနှံအြျိုးအစား သုးံြျိုး နှင့အ်ထက် အကကီးအကျယ ်စိုက်ပျိုးရသကာင်း ရတွေ့ှိေသည်။  

အြျားေံုး စိုက်ပျိုးသီးနှံြှာ  ပဲြျိုးစံု (ပဲစငး်ငုံ၊ ရမြပဲ၊ နှြ်း၊ ကုလားပ၊ဲ ပဲ လွြ်း နှင့ ်ပဲတီစိြ်း)၊ စပါး နှင့် 

ရမပာင်းြူးတို ့ မြစ်သကသည်။ စပါးကုိ ပဲ လွြ်း နှင့အ်လှည့်ကျစိုက်ပျိုးမခင်းအားမြင့် 

သီးနှံနစှ်ြျိုးလုံးြှရောေါပိုးြွှားြျား၏ေဝစက်ဝနး်လည်ပတ်ြှုကိုမြတ်ရတာက် နိုငရ်သကာင်းရတွေ့ှိေ 

သည်။ စပါးတွင်ကျရောက်ရသာရောေါပုိးြွှားြျားသည် ပဲလွြ်းသုိြ့ကူးစက်နိုင်သကဲ့သို ့  ပဲလွြ်းတွင် 

ကျရောက်ရသာရောေါပိုးြွှားြျားသည်လည်းစပါးသိုက့ူးရမပာင်းကျရောက်နိုင်ြှု ြေှိမခင်းရသကာင့်မြစ် 

သည်။  အမခားတစ်ြကတ်ွင်လည်း စပါးေိတ်သိြး်ပပီးချိန်တွင် ပဲလွြ်းစိုက်ပျိုးမခင်းရသကာင့် 

အလုပ်အကိငု် အခွင့်အလြ်းြျား ြန်တီးရပးနိုငသ်ည်။  

စားနပေ်ိက္ခာြူလုံြှု ကုိ မြှင့တ်င် ပပီး ရေေှည်တည်တံ့ခိုငပ်ြဲသည့် သီးနှံထုတ်လုပ်ြှု နှင့် သကံသ့ကံခ့ံနိငု် 

ရစရေးအတွက် အသုးံမပုနိုင်ရသာ   စုိက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နှင့် အရလ့အထ ရပါငး်ြျားစွာေှိသည်။ 

၎င်းတိုအ့နက်ြ ှအချို က့ိ ုရအာက်တွင် အကျဉ်းြျှ ရြာ်မပထား ပါသည်။ 

 

သီးနှံစုိက်ပျိုး စနစ်ကိ ုညှိနှိုင်းရောင်ေွကမ်ခင်း - ြိုးေွာသွနး်ြှုပုံစံနှင့်  ချိတ်ေက်ပပီး သီးနှံစုိက်ပျိုးချိန် 

မပက္ခေနိ်ကို ထိန်းညှိရောင်ေွက်မခင်း သည် ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှု နှင့ ် ရေေှားပါးြှု ကိ ု ကိငု်တွယ် 

ရမြေှင်းနိုငရ်စေန်  လယ်သြားြျားအား အရထာက် အကူမပု ြည်မြစ်သည်။    

 

ြိစးီြှုေဏ်ခံနိငု်ရသာ သီးနှံြျိုးစတိ်ြျား - ြိစးီြှုေဏ်ခံနိုင်ရသာ သီးနှံြျိုးစတိ်ြျားက 

သကေ်ှိြိစးီြှုြျားမြစ်ရသာ  ပိုးြွှား၊ ရောေါ နှင့ ် သကြ်ဲ့ ြိစးီြှုြျားမြစ်ရသာ  ြိုးရခါငရ်ေေှားမခင်း၊ 

ရေလွှြ်းြိုး မခင်း၊ ေားရပါကမ်ခင်း၊ အပူချိန်လွန်ကဲြှုြျား နှင့ ်  လိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန် 

http://foodsecurityindex.eiu.com/Index
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အရထာက်အကူမပုြည်မြစ်သည်။ ဧောဝတီမြစ်ဝကျွန်းရပါ် ရေသတွင်   ေားငနေ်ဏ်ခံ၊ ရေနက်စပါး၊ 

ရေဝပ်ေဏ်ခံ၊ ရေမြုပ်ေဏ်ခံ အပါအဝင် စပါးြျိုးစိတ်ရပါငး်ြျားစွာကိ ုစိုကပ်ျိုးလျက်ေှိသည်။    

 

သီးနှံအြျိုးြျိုးစုိက်ပျိုးမခင်းနငှ့် စွြး်အားမြှင့် စိုက်ပျိုးမခင်း - မြန်ြာနိငု်ငံ အလယ်ပိုင်းေှိ အပူပိငု်း 

ဇုနတ်ွင် သီးနှံအြျိုးရပါင်း ြျားစွာကိ ုစွြး်အားမြှင့် စိုက်ပျိုးလျက်ေှသိည်။ သီးညှပ်စိကု်ပျိုးမခင်းစနစ၊် 

အြျိုးရပါင်းြျားစွာ စိုကပ်ျိုးမခင်းစနစ ်နှင့် အလှည့်ကျ စိုက်ပျိုးမခင်း စနစ်ြျား ပါဝင်သည်။   

ရေှးယခင်ကာလက စီြကံိန်းဧေိယာ သိ ့ုြဟုတ် ေည်ရေရသာက်စနစ် အတွင်း ရနထုိင်သကရသာ 

လယ်သြားြျားသည် ြိြိတို ့ကကိုက်နှစသ်ကရ်သာ သီးနှံကုိ စိုက်ပျိုးခငွ့် ြေေသကေဲ စပါးကုိ ြမြစ်ြရန 

စိုက်ပျိုးသကေသည်။ ဤရေသြျားတွင် တန်ြိုးမြင့် သီးနှံြျားမြစ်ရသာ ပဲြျိုးစံု၊ဟင်းသီးဟင်းေွက်နငှ့် 

ပန်းြျားစုိက်ပျိုးနိုင်သည်။    

အြျိုးြျိုးရသာ သီးနှံြျား စိုက်ပျိုးနိုင်ရမခ အလားအလာသည် ရစျးကွက် အရမခမပုစနစတ်စ်ခုအတွင်း 

လယ်သြားြျား၏ လွတ်လ်စွာ ရေွးချယ်ပိငု်ခွင့် ေေှိရစြည့် ြူဝါေရမြရလျာ့ြှု အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ 

ခွင့မ်ပုရပးြှသာလျှင်ရပါ်ရပါကလ်ာနိုငြ်ည်မြစ်သည်။အိန္ဒိယနိုငင်ံြက်ြ ှြူဝါေ အရမပာင်းအလဲရသကာင့် 

အပြဲတရစ ဝယ်လိုအား  မြင့်ြားရသာ အိန္ဒိယရစျးကွကြ်ှ ပဲရစျးနှုန်းကျေင်းသွားမခင်းသည် 

ခိုငြ်ာသည့် ရစျးကွကေ်ေှိနိုငြ်ှုနှင့် အလားအလာေှိရသာ  အစားထုိးသီးနှံြျား ရမပာင်းလဲစိုက်ပျိုးရေး 

အတွက် ကိုင်တွယ်ရမြေှင်းေြည့် မပဿနာြျားထံြှတစ်ခုမြစပ်ါသည်။  

ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ရသာ အေည်အရသွးမြင့် မပည်ပပိုက့ုန ်သီ:နှြံျားကုိ ကိငု်တွယ် ထိန်းသိြး်နိုင်သည့် 

မပည်တွင်းအရမခခံအရောက်အဦ စွြး်ေည်နှင့ ်  နိုငင်ံမခားေငး်နှီး မြှုပ်နှံြှုကိေဲွုရောင်နိငု်သည့် 

ြက်လုံးြျားြေှိမခင်းသည် ဟင်းသီးဟင်းေွက်၊ သစသ်ီးြျားနငှ့် ပန်း ကဲသ့ိုရ့သာ ပျက်စီးလွယ်သည့် 

ထွကက်ုနအ်ြျိုးြျိုး စိကု်ပျိုးထုတ်လုပ်ေန်အတွက် အဓိကအဟန ့်ကတားြျား မြစ်သကသည်။  

၂.၇.၃ CSA သို ့အရထာက်အကူမပုပုံ 

တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရသာသုရတသနနှင့ြ်ွံ ့ပြိုးရေးနှင့်တိုးတက်လာရသာသီးနှံစုိက်ပျိုးနည်းစနစ် ြျား 

ပညာရပးမြန ့်ရဝမခင်းြှတစ်ေင့်သီးနှံအြယ်စုစံိုက်ပျိုးမခင်းမြင့် စပါးစုိက်ပျိုးမခင်းတစ်ြျိုးတည်းကို 

သာ စဉ်ေက်ြမပတ် ြှီခိုအားထားရနမခင်းနှင့ ်ေက်နွယ် လျက် ေိှရသာ ေင်းေဲြွဲရတြှုရထာင်ရချာက် 

အန္တောယ်ြျားြရှလျာ့ပါးရစေန် အလားအလာ ရကာင်း ြျားစွာေှိသည် (NAPA Working paper ၅၊ 

၂၀၁၆ ကိသုကည့်ပါ) ။ 

 QSEM (2016) အေ ရကျးလက်စုိကပ်ျိုးရေးအရမခမပု အသကရ်ြွးဝြး်ရကျာင်း လုပ်ငနး်ြျား 

တိုးတက်ြှုြျားသည် ရနောရေသ အလုိက် သိသိသာသာ ကဲွမပား မခားနားသည်ကိုရတွေ့ှိေပပီး 

ေှြ်းမပည်နယ၊်  ချင်းမပည်နယ် နှင့ ် ဧောဝတီ တုိင်း ရေသကကီး တိုတ့ွင် တိုးတက်ြှုြျားသည် သိသာ 

ထင်ေှားစွာမြင်ရဝ့ေသည်။ ြရကွးတိုင်း ရေသကကီး၊ ြန္တရလးတုိင်း ရေသကကီးနှင့် ေခိုငမ်ပည်နယတ်ိုတ့ွင် 

စိုက်ပျိုးရေး အသကရ်ြွး ဝြ်းရကျာင်း လုပ်ငနး်ြျားြှာ ောသီဥတုနှင့် ေက်နယ်ွလျက်ေှရိသာ  
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ြသကာခဏ သကုံ ရတွေ့သည့် ေုိးေွား သည့် ေယက်ြျားရသကာင့် အဟန ့်အတား မြစ်လျက်ေှသိည်ကို 

မြင်ရတွေ့သည်။  အသက်ရြွး ဝြ်းရကျာင်းလုပ်ငနး်ြျား ပံ့ပိုးကူညီောတွင်  ရကျးေွာြျားအတွင်းေိှ 

ကွမဲပား မခားနားရသာ လူြှုစီးပွားရေးအုပ်စုြျားက အသကရ်ြွးြှုအခွင့အ်လြ်းြျားစွာကိ ု ြည်ကဲ့သို ့

ဟန်ချက်ညီ ထိန်းညှိရောင်ေွက ် ရနသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန ် လိုအပ်ြည်မြစ်ရသကာင်း 

ရထာက်ခံ အသကံမပုထားသည်။ ြတူကွဲမပားြှု ြျားကုိ နားလည်သရောရပါက ် မခင်းမြင့် အသကရ်ြွး 

ဝြ်းရကျာင်းလုပ်ငနး်ြျား ပံ့ပိုးကူညီ ောတွင် အခွင့ ် အလြ်းြျား ရပါ်တွင် တည်ရောက်ပပီး 

ြွံ ့ပြိုးရေးေလေ်ြျားကုိ အမြင့်ြားေံုး ေေှိရစေန် စွြ်းရောင်နိငု်ြည် မြစ်သည်။  

 

  

ပုံ ၂-၁၆ သီးနှံအြယ်စု ံစိုက်ပျိုးမခင်းသည် မြန်ြာ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းြ ှ

အမြတ်အစွန်းတိုးပွားရစေန် အရထာက်အကူမပုြည်မြစ်သည် (© စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန) 

 

     
ပု ံ၂.၁၇ သီးနှ ံြျေိုးကွေဲစုံ စိုက်ပျေိုးမြင်း (ေ)ဲ၊ လမြမပင်ဆဲ (လရှ )့၊ စပါးစုိက်ြင်း (လယ်) နှင့် လမပာင်းဖူးြင်း 

(လနာက)် ၊ ပဲတီစိြ်း စိုက်ြင်း (ယာ) (©Myint Thaung) 

file:///C:/Users/swethein/Desktop/Livelihoods%20and%20Social%20Change%20in%20Rural%20Myanmar__files/MYR_Agri_780_439_2.jpg
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၂.၈ လရရှည်တည်တံ့လသာ စိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် လအာ်ဂဲနစ်စုိက်ပျေိုးလရး 

၂.၈.၁ လအာ်ဂဲနစစ်ိုက်ပျေိုးလရးဆုိသည်ြှာ အဘယ်နည်း။ 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသည် ဓာတုလမြကသဇာြျေား၊ ပိုးသတ်လဆးြျေား၊ ြျေိုးဗဇီမပုမပင်  ားလသာ 

သကရ်ှိြျေားသံုးစွေဲြှုကို လရှာင်ရှားပပီး၊ လလ ုလမြဆီလွှာနှင့ ်လရ ု ညစ်ညြ်းြှုကုိ အနည်းဆံုးမဖစ်လစပပီး 

အပင်၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့ ် လူတုိဆ့က်စပ်လျေက်ရှလိသာ အသိကု ် အေန်းြျေား၏ ကျေန်းြာလရးနှင့ ်

 ုတ်လုပ်ြှုကိ ု အမြင့်ြားဆံုးမဖစ်လစြည့် ဘက်စုလံွှြ်းမြုံ  ုတ်လုပ်ြှုစီြြံန ့်ြွေဲြှုစနစ်တစ်ြုမဖစသ်ည်    

(Codex Alimentarius Commission. 2001)။ 

 ၎င်းသည်လမြလဆွေး၊လမြကသဇာ၊သစစ်ိြး်လမြကသဇာနှင့အ်ရုိးြှုန ့်လမြကသဇာကဲ့သိုလ့အာ်ဂဲနစအ်လမြမပ

ု လမြကသဇာြျေားကုိသာ သုးံစွေဲသည်။ ပတ်ေန်းကျေင်လူြှုလရးနငှ့် စီးပွေားလရး လရရှည်တည်တံ့ြှုရှိလစရန် 

ရည်ြှန်း လဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖစ်သည်။ လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသည် လမြဆီလွှာကျေန်းြာလရးနှင့ ်

ပတ်ေန်းကျေင်ကိ ု ြ ိြိုက်လစဘဲ အရည်အလသွေးရှိလသာ အစားအလသာက်ြျေား  ုတ်လုပ်လပး 

နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

၂၀၁၆ ြုနှစ် စာရင်းဇယားြျေားအရ ကြ္ဘာလပါ်တွေင် လအာ်ဂဲနစ် စိုက်ပျေိုးလရးကျေင့်သုးံလသာ လမြဧရိယာ 

ဟက်တာ ၅၇.၈ သန်းရှိသည်။ လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးဧရိယာအြျေားဆံုးကို Oceania လဒသတွေင် 

လတွေရ့ှိရပပီး ကြ္ဘာ့လအာ်ဂဲနစ်စုိက်ဧရိယာ က်ေက်နီးပါး ဟက်တာလပါငး် ၂၇.၃ သန်း ရှသိည်။ 

ဥလရာပတွေင် ဟက်တာ ၁၃.၅ သန်း (၂၃% )၊ လက်တင်အလြရိကနိုင်ငြံျေားတွေင် ဟက်တာ ၇.၁သန်း 

(၁၂%) ၊ အာရှတိုက်တွေင် ဟက်တာ ၄.၉ သန်း (၉%)၊ လမြာက်အလြရိက နိုငင်ံြျေားတွေင် ဟက်ကာ ၃.၁ 

သနး် (၆ %)၊ နှင့ ် အာဖရိကတိုက်တွေင် ဟက်တာ ၁.၈ သန်း (၃%) ရှိသည်။ ကြ္ဘာလပါ်တွေင် 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကဧ်ရိယာအြျေားဆံုးနိုငင်ံြှာ ကသစလကတးလျေမဖစ်ပပီး ဟက်တာ ၂၇.၁ သန်းရှိသည်။ 

အာဂျေင်တီးနားတွေင ်ဟက်တာ ၃ သန်း နှင့ ်တရုတ်နိုင်ငံတွေင် ဟက်တာ ၂.၃ သန်းရှိသည်  (Willer and 

Lernoud 2018). ။ 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသည် လရရှည်တည်တံ့လသာ စိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် သြားရုိးကျေ စနစြ်ျေားလကကာင့် 

လမြဆီလွှာတုိက်စားမြင်းကဲ့သိုလ့သာ အရင်းအမြစ်ြျေား ပျေက်စီး ဆုတ်ယတု် လသာ လဒသြျေားအတွေက် 

လကာင်းြွေန်လသာ အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုရှိသည်။ ယြု အြါ တိုးပွေား လာလသာ လူဦးလရကို 

လကျွေးလြွေးနိငု်ရန်သးီနှံအ ွေကတ်ိုးလစလရးအတွေက်လမြကသဇာသုံးစွေဲြှုသည်လျှေင်မြန်စွော တုိးတက်လျေက် 

ရှိသည်။ဓာတုလမြကသဇာြျေားကုိလရရှည်အလွေန်အကျွေံသုံးစွေဲမြငး်အားမဖင့် ပတ်ေန်းကျေင်ညစ်ညြ်း လစရံု 

သာြက လူသားြျေားနငှ့ ် လမြဆီလွှာ ကျေန်းြာလရး ြလွေဲြလသွေ ိြိုက်လစြည်မဖစ်သည်။  ုိလ့ကကာင့် 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားြ ှ လယ်သြားြျေား လက်ရှကိျေင့်သုံးလနလသာစနစက်ို လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးစနစ်သို ့

လမပာင်းလ ဲ သုးံစွေဲရန ် အားလပးရြည် မဖစ်သည်။ လယဘုယျေအားမဖင့ ် ဓာတုပစ္စည်းြျေား သုးံစွေဲမြင်း ကုိ 
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ကန ့်သန ့်/ တင်းကကပစ်ွောတားမြစ်ပပးီ သဘာေပစ္စည်းြျေားကုိ သုးံစွေဲရန်အတွေက် လအာ်ဂဲနစ် စံနှုန်းြျေားကို 

သတ်ြှတ်ပုံလဖာ် ားရြည်။ 

 

 
ပု ံ၂.၁၈ လအာ်ဂဲနစ်စိကု်ပျေိုးလရးတွေင် ပါေင်လသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျေား (© Ghimire, 2014) 

  



 

81 
 

 
ပု ံ၂-၁၉ သစစ်ိြ်းလမြကသဇာအပင်ြျေား (© TNAU, 2016) 

 လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏ အဓိကစရုိက်၊ လက္ခဏာြျေားြာှ လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်းြျေား ပါေင်ြှု၊ 

လမြဆီလွှာဇီေလုပ်ငနး်စဉ်၊ နိုက် ရိဂုျေင်သုံးစွေဲရာတွေင်  ိလရာက်ြှုြျေား  ိန်းသိြး်  ားပပီး 

လရရှည်လမြဆီကသဇာ က်သနလ်စရန်အတွေက်ပဲြျေိုးရင်းေငအ်ပင်ြျေားသံုးစွေဲပပီး နိုက် ရိဂုျေင်ဖြ်းယူ 

မြင်း၊ သီးနှံအကကင်းအကျေန်ြျေားနငှ့် လြွေးမြူလရးစွေန ့်ပစ်ပစ္စည်းြျေား၊ လပါငး် ြျေား  ိလရာက်စွော 

မပနလ်ည ်ည့်သွေင်းသုးံစွေဲရြည်။ ပုိးြွှားြျေားလရာဂါကာကွေယ်နှိြ်နင်း ရာတွေင်လည်း 

လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းြျေားကုိ သုးံစွေဲရြည်။ သီးလှည့်စိုက်ပျေိုးမြင်း၊ လအာ်ဂဲနစ ် လမြကသဇာသုးံစွေဲမြငး်၊ 

ြံနိငု်ရည်ရှိလသာ သီးနှံအြျေိုးြျေား စိုက်ပျေိုးရြည်။  ွေကရ်ှိလာလသာ လယ်ယာလမြ/ သီးနှ ံ

အကကင်းအကျေန်ြျေားကုိ လမြလဆွေးမပုလုပ်ကာ လမြ ဲသို ့ မပန်လည်  ည့်သွေင်းပပီး 

အာဟာရမပန်လည်မဖည်တင်းေပးရြည်။ NPK ကွောဟြျေက်ကို မဖစ်နိငု်သြျှေ နည်းပါးလစရြည်။ 

၂-၈-၂ သြားရိုးကျေ သဘာေြပျေက်နှင့် လအာ်ဂဲနစ်စိကု်ပျေိုးလရး 

 လက်ရှနိှုန်း ားအရ လူဦးလရတုိးတက်ြှုနှုန်းနှင့် အစာပုံစံလမပာင်းလဲြှုအရ ၂၀၅၀ ြုနှစ ်တွေင ်

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု ၇၀ % တုိးတက်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ဖကတ်ွေင် စားနပ ် ရိက္ခာ 

ပိုြိုတိုးတက် ုတ်လုပ်လနဆဲတွေင် ပတ်ေန်းကျေင်ကိ ု  ိန်းသိြး်ရန ် လိုအပ်ြည်မဖစ်ပပီး ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကိ ု လလျှော့ြျေပပီး  ိြိုက်ပျေက်စီးြှု လလျော့ကျေလစရြည်မဖစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးသည ်
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ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု ပတ်ေန်းကျေင်တွေင ် အပင်အာဟာရ မဖစ်လသာ နုိက် ရိဂုျေင်နှင့ ်

လဖာ့စဖိုရပ်နှင့ ် ပိုးသတ်လဆးသံုးစွေဲြှုကုိ အနိြ့်ဆံုးသို ့ လလျှော့ြျေရန် လုိအပ်သည်။ သြားရုိးကျေ၊ 

သဘာေြပျေက်နှင့် လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရး နည်းလြ်းတို၏့ စားနပရ်ိက္ခာ ုတ်လုပ်ြှုဆုိင်ရာ 

ြတူကွေဲမပားလသာ နည်းလြ်းြျေားနငှ့ ် ပတ်ေန်းကျေင်အလပါ် စိနလ်ြါ်ြှုြျေားကုိ ဇယား ၂-၆ တွေင် 

လဖာ်မပ ားသည်။ 

 

ဇယား ၂-၇ ြတူညီလသာစိုက်ပျေိုးလရးနည်းလြ်းြျေား၏ အဓိက ကွောမြားြျေက်ြျေား 

 သြားရုိးကျေ 

စိုက်ပျေိုးလရး 

လအာ်ဂဲနစ ်

စိုက်ပျေိုးလရး 

သဘာေြပျေက် 

စိုက်ပျေိုးလရး 

 ွေန် ယမ်ြင်း မပုလုပ်သည် မပုလုပ်သည် ြလုပ ်

ပင်ကကင်း ိန်းသိြး်ြှု ြရှ ိ အကန ့်အသတ်မဖင့် ရှိသည ်

သီးလှည့်စိုကပ်ျေိုးလရး အကန ့်အသတ် မပုလုပ ် မပုလုပ ်

ဓာတ်တွေင်းလမြကသဇာ သုးံစွေဲ ြသုးံ သုးံစွေဲ 

ပိုးသတ်လဆး သုးံစွေဲ ြသုးံ သုးံစွေဲ 

 

၂-၈-၃ အပင်အာဟာရလအာ်ဂဲနစ်အရင်းအမြစ်ြျေား 

 လအာ်ဂဲနစ်အရင်းအမြစ်ြျေား သုးံစွေဲမြငး်သည် လမြဆီလွှာတွေင်းရှိ ြိုက်ကိရုိုင်ဇာနှင့ ်

အမြားအကျေိုးမပုသကရ်ှိြျေား၏ ပွေားြျေားြှု၊ ရှင်သန်ကကီး ွေားြှုကို အားလပးရြည်မဖစ်ပပးီ၊ secondary 

နှင့ ်အနည်လိုအာဟာရဓာတ်ြျေား ြျိေုတ့ွေဲြှုကိ ုသက်သာလလျော့ပါးလစရြည်။ လမြဆီလွှာကျေန်းြာလရးကို 

 ိန်းသိြ်း ားပပီး အ ွေကန်ှုန်း လရရှည်မြင့်ြားလစရြည်။ လယ်သြားြျေားသည် လကာက်ရုိးကို 

နွေားစာ (သို)့ အြင်းအမဖစ် သုးံစွေဲလလ့ရှိကကသည်။ အြင်းအမဖစ်သံုးစွေဲပါက နွေားကျေင်ငယ်လရကို 

စုလဆာင်ပပီး N သံသရာလည်မြင်းကို တိုးမြငှ့်လစ ြည်မဖစ်သည်။ တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူလရးမြြံျေားြှ 

စွေတ်စိလုသာလကာက်ရုိးနှင့် နွေားလြျေးြျေားကုိ လနစ့ဉ်စလုဆာင်းပပီး လမြလဆွေးအမဖစ ်

မပုလုပ်သိြ်းဆည်း ားနိုင်သည်။ ၎င်းကိ ု ြျေက်ြျေင်းသုံးစွေ ဲ နိုငသ်ကဲ့ (သို)့ လနာက်စိုက်ြည့်ရာသီ ိ 

လတာင်သလူပါ်တွေင် ြူတည်သုံးစွေဲနုိင်သည်။ လူြှုစီးပွေား ြျေား အလမြအလနအရ  ွေန်လရးလလျှော့ြျေမြင်းနှင့် 

လဘာင်တင်စိုက်ပျေိုးမြင်းကဲ့သိုလ့သာ လမြ၊ လရ နှင့ ်အာဟာရစီြံြန ့်ြွေဲြှုြျေားသည် လမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံနငှ့် 

ကသဇာ က်သန်ြှုကုိ လလျှော့ကျေလစမြင်းြှ လရှာင်ရှားနိုင်ပပီး လမြနှင့ ် အာဟာရသုံးစွေဲြှု ပိုြို ိလရာက် 

လကာင်းြွေန်ကာ သီးနှံအ ွေက် တိုးတက် လစြည်မဖစ်သည်။ 
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ပု ံ၂-၂၀ လအာ်ဂဲနစ်နည်းမဖင့် သီးနှံစိုက်ပျေိုး ားလသာ လမြတစ်ကွေက် (Source: solutionsandco.org) 

၂-၈-၄ သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုအတွေက် လအာ်ဂဲနစ် 

 အာဟာရ၏အကျေိုးသက်ရာက်ြှု လမြ ဲသို ့ လအာ်ဂဲနစပ်စ္စည်း ည့်သွေင်းလပးမြင်းသည် 

သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလရးအတွေက် လူသြိျေားပပီး အလလ့အ မဖစ်သည်။ စပါးြငး်တွေင် စပါးလစန့ှင့် 

လကာက်ရုိးအ ွေကတ်ိုးလစသည်။ ြှိုစိကု်ပပးီ လကာက်ရုိးလမြလဆွေးသုံးစွေဲမြင်းသည် နွေားလြျေး လမြကသဇာ 

(FYM) ကဲသ့ိုပ့င် စပါး ွေက်နှုန်းကို NPK  က ်၂၀ ရာြိုငန်ှုန်း ပိုြို လစသည်(Stockdale et al., 2001)   

။ တီလကာင်ြျေား၏ လုပ်လဆာင်ြျေက်သည် လအာ်ဂဲနစ်စိုကြ်င်းလမြတွေင် အမြားစုိက်ြငး်ြျေား  က ်

ပိုြိုမြင့ြ်ားသည်။ သွေင်းအားစု နည်းသည့် လအာ်ဂဲနစ်စိုကြ်င်းသည် သြားရုိးကျေ စိုက်ြင်းနှင့ ်

နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဆက်တိုက် စိုက်ပျေိုးပါက လအာ်ဂဲနစ်စပါးြငး်ြ ှအ ွေကပ်ိုသည် (Chhonkar 2002)။ 

ဇီေလငွေ  ့နွေားလြျေးလဖျော်ရည်သည်လည်း လမပာင်းဖူးနှင့ ်လနကကာသီးနှံ အ ွေက် တုိးလစသည် (Sofia et al., 

2006).  ။ လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်း ည့်ပါ။ လမြဆီလွှာလရ ိန်းအားလကာင်းလစပပီး အမြစ်ကကီး ွေားြှုကိ ု

အားလပးကာ လမပာင်းဖူးအ ွေက် တိုးလစသည်။ လမြမပန ့်ြျေယရ်ီ အရွေက် ည့်ပါက ပဲလွေန်း က် 

လမပာင်းဖူးတွေင် ပိုြိုလကာင်းြွေန်သည်။  

(Chandra and Chauhan 2004) 

၂-၈-၅ လမြဆီလွှာ က်သနြ်ှုအလပါ်တွေင် အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု 

 လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးတွေင် လရရှည်တွေင် လမြဆီလွှာဂုဏ်သတ္တ ိြျေားကုိ မပုမပင်လပးပပးီ 

လမြဆီလွှာအရည်အလသွေး တုိးတက်မြင့်ြားကာ သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း တိုးတက်လစသည်။ ၄ နှစ် 

ဆက်တိုကစ်ိုက်ပျေိုးပပီးလသာအြါ လအာ်ဂဲနစ်ကာဗွေန ် လပျော်ေင်နိုင်လသာ လဖာ့စဖိုရပ်၊ ဖလှယ် နိုငလ်သာ 

ပိုတက်စယံီနှင့ ် pH တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာသည(်ကလပ်နှင် ့ အလပါင်းပါြျေား ၁၉၉၈)။ 

လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းြျေားမပား တိုးပွေားလာပပီး အာဟာရဓာတ်အလမြအလန လမပာင်းလဲကာ 

လမြဆီလွှာဓာတုရူပ ဂုဏ်သတ္တ  ိ ြျေားလည်း ပိုြိုလကာင်းြွေန်လာသည်။ လကာက်ရုိး၊ သစ်သား၊ 

သစလ်ြါက၊် လွှစာ (သို)့ လမပာင်းဖူးအူတိုင်ကဲ့သိုလ့သာ ကာဗွေန်ပါသည့်ပစ္စည်းြျေား  ည့်သွေင်း 
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လပးမြင်းသည် လမြကသဇာ လဆွေးလမြ့ြှုကိ ု ကူည ီ အားလပးသည်။ လရပါေင်ြှု လလျော့ပါးသွေားပပီး C: N 

အြျေိုးကုိ မြင့်တက ်လာလစသည်။ (Yadav et al., 2000)  

၂-၈-၆ လအာ်ဂဲနစ်စိကု်ပျေိုးလရးအလမြြံသလဘာတရားြျေား 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏ အဓိကအလမြြံသလဘာတရားြျေားြှာ လအာက်ပါအတိုင်း မဖစ်သည်။ 

(Chandrashekar, 2010) 

• သီးမြားမဖစ်လနလသာ စနစတ်စ်ြုအတွေင်းတွေင်ရှိပပီး လဒသဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ် ြျေားကုိ 

ြျေားနိုင်သြျှေ ြျေားြျေားသံုးစွေဲရန်၊ 

• လမြဆီလွှာလရရှည် က်သန်ကကယ်ေြှုကုိ  ိန်းသိြ်းရန်၊ 

• စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစြ်ျေားလကကာင့် လပါ်လပါကလ်ာနုိင်လသာ ပတ်ေန်းကျေင် ညစ်ညြ်းြှုပုစံ ံ

အြျေိုးြျေိုး ကုိ လရှာင်ရှားရန်၊ 

• (အာဟာရအရည်အလသွေးမြင့်ြားလသာ)စားနပရ်ိက္ခာအလုံအလလာက် ုတ်လုပ်ရန်  

• စိုက်ပျေိုးလရးနည်းလြ်းြျေားတွေင် ရုပ်ကကင်းစွေြ်းအင်သုံးစွေဲြှုကို အနည်းဆံုးသုိ ့လလျှော့ြျေရန်၊ 

• လြွေးမြူလရးတိရ စ္ဆာန်ြျေား၏ ဘေအလမြအလနအား ၎င်းတို၏့ ဇီေကြ္မမဖစ်စဉ် လိုအပ်ြျေက်ကုိ 

မဖည့်ဆည်းလပးရန်နှင့် 

• စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူြျေားသည် ၎င်းတို၏့ လုပ်ငနး်ြွေင်ြှ အသက်လြွေးြှုအတွေက် ေင်လငွေ 

အလုံအလလာက်ရရှိလစရန်နှင့် လူသားတစ်လယာက်အမဖစ် စွေြ်းရည်ဖွေံ ့ပဖိုး တိုးတက်လာ 

လစရန်တို ့မဖစ်သည်။ 

 လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏ အလမြြံသလဘာတရားြှာ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် စားနပရ်ိက္ခာ  ုတ်လုပ်ြှု 

ြည်သိုလ့ဆာင်ရွေကရ်ြညကုိ် လယဘုယျေဆန်ပပးီ လြ်းညွှန်ြှုလပးနိငု်လသာ ကျေင့်ေတ်နှင့်ညီသည့် 

နည်းလြ်းမဖစ်သည်။ လည်ပတ်ြှုသလဘာတရားသည် ကျွေနု်ပ်တို၏့ စွေြး်ရည်ကို သဘာေနှင့ ်

ြျေိတ်ဆက်လဆာင်ရွေကလ်သာ စည်းြျေဉ်းတစ်ြုမဖစသ်ည်။ ကျွေန်ုပ်တို၏့ ဘေ၊ လုပ်လဆာင်ြျေက် 

အြျေို လ့သာရှုလ ာင့်ြျေားနငှ့်ဆက်စပ်ပပီးသီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုတွေင် သဘာေစနစ်ြျေားနငှ့် 

လည်ပတ်ပတ်ြှုကုိ အ ူးအလလး ားသည်။ ပတ်ေန်းကျေင် ိန်းသိြး်လရးသြားသတ်ြှတ်ြျေက်အရ 

ကကိုတင်သတိ ား ရြည့်အြျေက်ြျေား လပါ်လပါက ် လာပပီး၊ ကျေယမ်ပန ့်လသာ 

ဒီြိကုလရစီကျေင့်စဉ်ြျေားနှင့်ပင် နီးကပ်စွော ြျေိတ်ဆက်လျေက်ရှသိည်။ ကျေင့်ေတ် စည်းကြ်းြျေားြာှ 

လယဘုယျေသလဘာမဖစ်သည်။ 
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ပု ံ၂-၂၁ လအာ်ဂဲနစ ်စိုက်ပျေိုးလရး၏ စည်းြျေဉ်းြျေားနငှ့် ရည်ြှန်းြျေက်ြျေား (© TNAU, 2016) 

 

၁။ လည်ပတ်မြင်း ဥပလဒသ 

 ၎င်းသည် သဘာေနှင့် ြည်သိုဆ့က်သွေယ်တုံ ့မပန်ရြည်ကို လဖာ်မပသည်။ လအာ်ဂဲနစ် 

အစားအစာစနစသ်ည် သဘာေစနစ်ြျေားနှင့် လည်ပတ်ြှုြျေားကုိ အတုယူကာ အကျေိုးရရှိ လစရြည်။ 

သဘာေစနစ်ြျေားက့ဲသုိ ့ အသားကျေ လပါငး်စည်းကာ လရရှည်တည်တံ့လစရြည်။ ဤအြျေက်သည် 

လရှးအကျေဆုံးနှင့် အသားကျေပပီးမဖစ်သည။် ဆက်စပ်လျေက်ရှလိသာ နိယာြ ြျေားြာှ လဂဟစနစ် 

ဥပလဒသနှင့ ်သဘာေကျေသည့် အယူအဆမဖစ်သည်။ 

၂။ ကကိုတင်ကာကွေယ်ြှု ဥပလဒသ 

 ၎င်းသည် နည်းပညာနှင့် အလလ့အ အလမပာင်းအလဲြျေား ြည်သိုမ့ပုလုပ်ရြည် ဆုိလသာ 

ဥပလဒသမဖစ်သည်။ လဘးအန္တရာယ်ကို ကာကွေယ်မြင်း၊ ြိုငလံု်လသာ သိပ္ပံနည်းကျေ အလ ာက်အ ား 

ြရှိလသာ်လည်း အန္တရာယ်ကျေလရာက်လာြည်မဖစ်သည်။ ပုိြိ ု သန ့်ရှင်း လသာ၊ ပုိြိလုဘးကင်းလသာ 

နည်းပညာနှင့ ် အန္တရာယ်ကို လ ာက်လှြ်းလလျှော့ြျေနိုင်ြည့် ဘက်စု ံ လွှြ်းမြုံ သုလတသနြျေား 

တက်ကကစွော တုိးမြှင့လ်ဆာင်ရွေက်ရန်လည်း လုိအပ်သည်။ 

 

၃။ နီးကပ်ြှု ဥပလဒသ 

 ဤဥပလဒသသည် စားနပ်ရိက္ခာစနစ်ြျေားတွေင ်ြည်ကဲ့သုိ ့လလ့လာ၊ ဆက်သွေယ်ရြည် ဆုိလသာ 

နိယာြမဖစ်သည်။ စားသုးံသူ၊  ုတ်လုပ်သူ၊ သုလတသီြျေားနငှ့် အမြား လအာ်ဂဲနစ် 

လဆာင်ရွေကသ်ူြျေားအကကား တစ်ကိုယ်လရ အလတွေ အ့ကကုံ ဖလှယ်မြင်းနှင့် နီးကပ်စွောဆက်သွေယ်ြှု 

မဖစ်နိငု်လြျေြျေားကုိ ဖန်တီး၊  ိန်းသိြး် ားရြည်ဟုဆုိသည်။ သကဆုိ်င်သူအားလုံးကို 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရး ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် ပါေင်လဆာင်ရွေက်ရန် အားလပးရြည်။ ဤကဲသ့ို ့

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းက ပွေင့လ်င်းမြင်သာြှု၊ ကုန် ုတ်လုပ်ငန်းတွေင် ပူးလပါင်း လဆာင်ရွေကမ်ြင်းနှင့် 

လအာ်ဂဲနစ်စားနပ်ရိက္ခာစနစြ်ျေားရှိ ဆက်သွေယ်လရးလုပ်ငန်းြျေားကုိ ကူညီအားလပးနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 
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၂.၈.၇ CSA သို ့အကျေိုးမပုပုံ 

 လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ လလျော့ပါးလစသည်။ 

• နိုက် ရိဂုျေင်ပါေင်လသာ ဓာတုလမြကသဇာြျေား ြသုးံစွေဲဘဲ အာဟာရ ဆံုးရှုံးြှု အနည်းဆုံး 

မဖစ်လသာလကကာင့် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေြျေား အ ူးသမဖင့ ် နိုက် ရပ် လအာက်ဆုိဒ ်

 ုတ်လွှတ်ြှုကိ ုလလျှော့ြျေလပးသည်။ 

• လအာ်ဂဲနစ်ြကတ်ာြျေား စုလဆာင်းမြငး်အားမဖင့ ်အပင်ဇီေ ုနှင့ ်ကာဗွေန်ကုိ လမြဆီလွှာ အတွေင်း 

သိုလလှာင်မြင်း၊ သီးနှံသစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းကို အားလပးမြင်းနှင့် ြူလ 

လဂဟစနစ်ြျေား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်မြင်းကို တားမြစ်မြင်း၊ 

• ဓာတုလမြကသဇာြျေား ုတ်လုပ်ရန် လုိအပ်လသာ စွေြး်အင်ကို ဖယ်ရှားမြင်းအားမဖင့် လမြ 

တစ်ယနူစ်အတွေက် စွေြ်းအင်သုံးစွေဲြှု ၃၀-၇၀ %   ိ လလျော့ပါးလစမြငး်နငှ့် စိုက်ြငး်၊ မြံြ ှ

 ွေကရ်ှိလသာြရြ်းအားစုြျေားကုိ သုးံစွေဲမြငး်မဖင့် သယ်ယူ ပိုလ့ဆာင်လရးအတွေက် ကုနက်ျေ ြည့် 

လလာင်စာပြာဏကုိ လလျှော့ြျေနိုင်မြင်း 

လအာ်ဂဲနစစ်ိုက်ပျေိုးလရးသည် လယ်သြားြျေားအား ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် လိုက်လလျော 

ညီလ ွေရှိလစသည်။ 

• မြင့်ြားလသာ လအာ်ဂဲနစ်ြကတ်ာပြာဏနှင့် လမြဆီလွှာဖုံးပစ္စည်းြျေားလကကာင့် လရနှင့် 

အာဟာရဆုံးရှုံးြှုကို ကာကွေယ်လပးမြငး်အားမဖင့် လမြဆီလွှာသည် လရလွှြ်းြိုးမြင်း၊ 

ြိုးလြါငမ်ြင်းနှင့် လမြဆီလွှာပျေက်စီးယုိယွေင်းမြင်းမဖစ်စဉ်ြျေားကုိ ကကံက့ကံြ့ံနိငု် လစသည်။ 

• ြျေိုးလစန့ှင့သ်ီးနှံြျေိုးြျေားဇီေစုံလင်ကွေဲမပားြှုကုိ ိန်းသိြ်းမြင်းအားမဖင့် ပိုးြွှားလရာဂါ ဒဏ်ြံနိုင ်

ရည်ရှိြှုကိုတိုးပွေားလစသည်။ဇီေြျေိုးကွေစဲုံလင်ြှုကိ ုိန်းသိြး်မြင်းသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲ 

ြှုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိြည်။စိုက်ပျေိုးစနစ်အသစြ်ျေားလပါ်လပါက်လာလစရန် လတာင်သြူျေား 

အား အကူအညီလပး ြည် မဖစ်သည်။ 

• တည်ပငိြ်လသာ စုိက်ပျေိုးလဂဟစနစရ်လဒ်အမဖစ် အန္တရာယ် အနည်းဆံုးမဖစ်ကာ 

အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းြွေန်ပပးီ  ုတ်လုပ်ြှုကုနက်ျေစရိတ် နိြ့က်ျေြည်မဖစ်သည်။ 

 

၂.၈.၈ တိုးြျေဲ လ့ဆာင်ရွေကရ်န်အတွေက် စဉ်းစားရြည့်အြျေက်ြျေား 

စပါးက့ဲသိုလ့သာ သီးနှံြျေားအတွေက် အမြားသီးနှံြျေားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှေင် လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုး လရးြှာ 

စီးပွေားလရးတွေက်လမြကိကု်ြှု နည်းပါးြည်မဖစ်သည်။ သိုလ့သာ် စီးပွေားလရးကုန်ကျေစရိတ် ြျေားနှင့ ်

ပတ်ေန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ဆံုးရှုံးြှုြျေားကုိ လအာ်ဂဲနစ် စိုက်ပျေိုးလရးက လရရှည်တွေင် အနည်းဆံုး 

မဖစ်လစရန်အတွေက် အလားအလာ ြျေားစွောရှိသည် (Rajendran, 2002).  ။  ိုမ့ပင် ပတ်ေန်းကျေင် ဆုိင်ရာ 
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အြျေိုးညီြျှေြှုကိ ု ိန်းသိြး် ားနိုင်ြည်မဖစ်ပပးီ သီးနှံြျေား၊ သစ်ပင်ြျေား၊ တိရ စ္ဆာန်ြျေား နှင့ ်လူသားြျေား 

သည် သဟဇာတြျှေတစွော အတူယှဉတ်ွေဲလန ိုင်နုိင်ကကြည်မဖစ်သည်။ ပိုးသတ် လဆး သုးံစွေဲြှုကုိ 

လလျှော့ြျေမြင်းအားမဖင့် သွေငး်အားစု ကုနက်ျေစရိတ် လလျှော့ြျေမြင်း၏ စီးပွေားလရး အကျေိုးအမြတ်ကိ ု

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူြျေား တိုက်ရုိက်ြံစားနိုင်ပပီး အသားတင်အမြတ်အစွေန်း တိုးပွေားလာြည်မဖစ်သည် 

(Brenner, 1991)။ 

လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးစနစ်ြျေားတွေင် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုကို လလျော့ြျေမြင်း နှင့ ်

လမြဆီလွှာတွေင်း ကာဗွေန် ိန်းသိြး်မြင်းကုိ အားလပးြည့်အလားအာြျေား အမြစ်တွေယ် ပါရှိလန သည်။ 

လအာ်ဂဲနစ်စြီံြန ့်ြွေဲြှုစနစ်၏ အလရးကကီးလသာ အကျေိုးလကျေးဇူးတစ်ရပ်ြှာ အာဟာရြျေားကုိ လသြျောစွော 

စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်မဖစ်ပပီး စိုက်ပျေိုးလရးြှ ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ တိုက်ရုိက် ုတ်လွှတ်မြင်း၏ 

တစ်ြုတည်းလသာ အရင်းအမြစ်မဖစသ်ည့် လမြဆီလွှာြှ နုိက် ရပ်လအာက်ဆုိဒ်  ုတ်လွှတ်ြှုကုိ 

လလျော့ြျေလပးြည်မဖစသ်ည်။ စားမြုံ ့မပန် တိရ စ္ဆာန်ြျေား (ဥပြာ- double- use ြျေိုးြျေားကုိ အားလပး 

မြှင့တ်င်မြင်းအားမဖင့)် လကကာင့် ြီသနိ်း ုတ်လွှတ်ြှုကို လလျှော့ြျေရန်အတွေက် နည်းလြ်းြျေား လဖာ် 

 ုတ်ရန်နှင့် လအာ်ဂဲနစ်စပါးစုိက်ပျေိုးမြင်း၏ အာနိသင်ြျေားကုိ ြန ့်ြှနး်တွေက်ြျေက်ရန် အတွေက် 

သုလတသနြျေား ပုိြိလုိုအပ်လနပပီ မဖစ်သည်။ (လအာ်ဂဲနစစ်နစြ်ျေားတွေင်) ဓာတ်ဆား လမြကသဇာြျေား 

သုးံစွေဲမြငး်ကိ ု လရှာင်ရှားမြင်း အားမဖင့ ် သွေယ်ေိုက်လသာနည်းမဖင့် ဖန်လံုအိြ ် ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုကုိ 

လရှာင်ရှားနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

 

၂.၉ ပူးလပါင်းြျေိုးလစ ့ုတ်လုပ်မြင်းနှင့် ြျေိုးလစ့စုလဆာင်းမြင်း 

၂.၉.၁ ြျေိုးလစ့ကဏ္ဍကို စိစစ်လလ့လာမြင်း 

သီးနှံတစ်ြုကုိ လကာင်းြွေန်စွော ရိတ်သိြ်းရန်အတွေက် ြျေိုးလစသ့ည် အလရးကကီးသည့် သွေငး်အားစု 

တစ်ြုမဖစ်ပါသည်။ သီးနှံတစ်ြ၏ု လြျော်ြှနး် အ ွေကန်ှုန်းရရန် အသုးံမပုသည့် ြျေိုးလစ့၏ အရည်အလသွေး 

လပါ်တွေင်ြတူည်ပါသည်။ အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစ့ကို အသုးံမပု မြင်းအားမဖင့် အ ွေကန်ှုန်းကို ၁၅-

၂၅% အ ိ တိုးလစနိုငပ်ါသည်။ သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း နည်းရမြင်း၏ အဓိကအလကကာင်းအရင်းြှာ 

အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစ့ြျေား လဒသလစျေးြျေား တွေင် ြရမြင်းလကကာင့် မဖစ်သည်။ 

အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းလစရန်အတွေက် အရည်အလသွေးလကာင်း ြျေိုးလစက့ိ ု အသုးံမပုသင့်သည်။ 

အဆုိပါြျေိုးလစသ့ည် သင့်လလျော်သည့် ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလနတွေင ် လြျော်ြှနး် အ ွေကန်ှုန်းကိ ု

လပးနိုငပ်ါသည်။  ိုလ့ကကာင့် ြျေိုးလစက့ဏ္ဍ ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရန်အတွေက် ဂျေပန်အမပည်မပည်ဆိငု်ရာ 

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကလ်ရးအဖွေဲ  ့(JICA) ြ ှကူည ီလဆာင်ရွေက်လပးြဲ့ပါသည်။ 
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ပု ံ ၂.၂၂ လတာင်သူြျေားနငှ့် ပူးလပါင်း၍ အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစ့ြျေား ပွေားြျေားမြင်းနှင့် 

မဖန ့်လေမြင်းလုပ်ငနး်ြျေားဖွေံပဖိုးလအာင် လဆာင်ရွေက်ြည့် ဂျေပန် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးလပါင်းလဆာင်ရွေကလ်ရး အဖွေဲ ၏့ အစီအစဉ ်နှင့် ြျေိုးလစ ့စီးဆင်းြှုစနစ် (© JICA) 

 

မြန်ြာနိုငင်ံ၏ ြျေိုးလစက့ဏ္ဍကို ြျေိုးလစစ့နစအ်ရ အုပ်စုသုံးစုြွေဲနုိင်သည်။ (က) 

တရားေငြ်ဟုတ်လသာ ြျိေုးလစ့စနစ် (ြ) ကကားြျိေုးလစ့စနစ်နှင့် (ဂ) တရားေင်ြျေိုးလစစ့နစ် တိုမ့ဖစ်ပါသည် 

(ဇယား ၁)။ ၎င်းြျေိုးလစ့စနစ်ြျေားသည် သီးနှံ၏ သတ်ြှတ်ြျေက်၊ ြျေိုး အြျေိုးအစား၊ 

ြျေိုးလစအ့ရည်အလသွေး၊ လရာင်းေယ်မြင်းနှင့် မဖန ့်လေမြင်းတိုအ့လပါ် ြူတည်၍ တိကျေလသာ သတ်ြှတ်ြျေက် 

မဖစ်ပါသည်။  ြျိေုးလစ့စနစ်အြျေိုးြျေိုးသည် လယ်သြားြျေား၏ ြျိေုးလစ့ လုိအပ်ြျေက်ကို မဖည့်ဆည်း 

လပးနိုငပ်ါသည်။  

ဇယား ၂-၈။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အြျေိုးသားအဆင့် အြျေိုးလစ့ကဏ္ဍအတွေင်းြျေိုးလစ့စနစအ်ြျေိုးြျေိုး 

လက္ခဏာြျေား 
တရားေင် ြဟုတ်လသာ 

ြျေိုးလစ့စနစ်  
ကကားြျေိုးလစ့စနစ် တရားေင်ြျေိုးလစ့ စနစ် 

 
လတာင်သူသိြ်း 

 ားလသာြျေိုးလစ့ 

လူ ုအလမြမပုြျေိုးလစ့

 ုတ်လုပ်မြင်း 

လူ ု ြျေိုးလစ့ 

စနစ် 

လူ ုနှင့် 

ပုဂ္ဂလိက 

ြျေိုးလစ့စနစ် 

ပုဂ္ဂလိက 

ြျေိုးလစ့စနစ် 

အဓိကလဆာင် 

ရွေက်သူ 

လတာင်သူ၊ ကုန်သည် 

ပွေဲစား 

 

အစိုးရြဟုတ်လသာ 

အဖွေဲ အ့စည်း 

အစိုးရအဖွေဲ အ့စည်း အစိုးရအဖွေဲ  ့

အစည်းနှင့် 

နိုင်ငံအဆင့် 

နိုင်ငံတကာ 

ပုဂ္ဂလိက 

ြျေိုးလစ့ကုြ္ပဏီ 
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ပုဂ္ဂလိက 

ြျေိုးလစ့ကုြ္ပဏီ  

သီးနှံအြျေိုး 

အစား 

စားသုံးသီးနှံြျေားနှင့် 

အမြား စီးပွေားမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးလသာသီးနှံြျေား 

စားသုံးသီးနှံြျေား စားသုံးသီးနှံြျေားနှင့် 

အမြား စီးပွေားမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးလသာ 

သီးနှံြျေား 

စားသုံးသီးနှံြျေား

နှင့် အမြား 

စီးပွေားမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးလသာ 

သီးနှံြျေား 

စားသုံးသီးနှံ

ြျေားနှင့် 

အမြား 

စီးပွေားမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးလသာ

သီးနှံြျေား၊ 

တိရိစ္ဆာန်စာ 

သီးနှံြျေား 

အဓိကသီးနှံ စပါး၊ ဂျေုံ ၊ လမပာင်း၊ 

ပဲြျေိုးစုံ၊ လဒသဟင်းသီး 

ဟင်းရွေက်၊ အာလူး 

စပါး၊ ပဲြျေိုးစုံ စပါး၊ လမပာင်း၊ 

စပါြျေိုးလနကကာ  

 

စပါး၊ အာလူး၊ 

လမပာင်း 

ဟင်းသီး 

ဟင်းရွေက်၊ 

လမပာင်း၊ စပါး 

ြျေိုးအြျေိုးအစား လဒသြျေိုး၊ 

အ ွေက်လကာင်းြျေိုး 

အ ွေက်လကာင်းြျေိုး၊ 

လဒသြျေိုး 

အ ွေက် 

လကာင်းြျေိုး  

အ ွေက် 

လကာင်းြျေိုး 

အ ွေက် 

လကာင်းစပ်ြျေိုး 

ြျေိုးလစ့အရည် 

အလသွေး 

တရားေင်ြဟုတ်လသာ 

ြျေိုးလစ့ 

စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုး

လစ့ (သို)့ 

အရည်အလသွေးလကာင်း 

ြျေိုးလစ့ 

စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့် 

ြျေိုးလစ့ (သို)့ 

အရည်အလသွေး 

လကာင်းြျေိုးလစ့ 

စီးပွေားမဖစ်ြျေိုး 

သန ့်ြျေိုးလစ့ (သို)့ 

အရည်အလသွေး 

လကာင်းြျေိုးလစ့ 

စီးပွေားမဖစ် 

ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ 

(သို)့ 

အရည်အလသွေးက

ောင်းြျေိုးလစ့ 

မဖန ့်လေမြင်း၊ 

လရာင်းေယ်မြင်း 

လက်လဆာင်လပးမြင်း၊

ကုန်ဖလှယ် 

မြင်း၊လဲလှယ် မြင်း၊ 

(သို)့ လကျေးရွောလစျေးတွေင် 

လရာင်းြျေမြင်း 

လဲလှယ်မြင်း ကန် ရိုက် 

လတာင်သူြှ 

တဆင့်လရာင်း 

ြျေမြင်း၊ စိုက်ပျေိုး 

သီးနှံပွေဲစားြှ 

တဆင့်လရာင်း 

ြျေမြင်း 

ကန် ရိုက် 

လတာင်သူြှ 

တဆင့်လရာင်း 

ြျေမြင်း၊ စိုက်ပျေိုး 

သီးနှံပွေဲစားြှ 

တဆင့်လရာင်း 

ြျေမြင်း 

စိုက်ပျေိုး 

သီးနှံပွေဲစားြှ 

တဆင့်လရာင်း

ြျေမြင်း၊ 

ြျေိုးလစ့တင်ပိုြ့

ြင်း 

(Source: Van den Broek et al., (2015) 

ယြုလက်ရှိကျေင့်သုးံလနလသာ ြျိေုးလစစ့နစသ်ည် စိုက်ပျေိုးလရးြူေါဒ၏ ရည်ရွေယ်ြျေက်နှင့ ်

ကိကု်ညီြှု ြရှိပါ။ သီးနှံြျေားြျေားစွောတွေင် အ ွေကလ်ကာင်းြျေိုးြျေားစွောကို သုလတသနမပုလုပ်၍ 

 ုတ်လုပ် ားလသာ်လည်း စိုက်ပျေိုးလနလသာ ြျေိုးလစြ့ျေား၏ ၉၀% သည် ြိြိကုိယ်ပိုင ်

ြျေန် ားလသာြျိေုးကို အသုံးမပုလနပါသည်  crops (Van den Broek et al., (2015)။  ိုအ့မပင် 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်နငှ့ ် လမပာင်းဖူးစပ်ြျေိုးကိသုာ ပုဂ္ဂလိကြှ  ုတ်လုပ်လနမြင်းနှင့် လစျေးကွေက ်

စနစရ်ှိလနပပီး အမြားသီးနှံအြျေားစုတွေင်  ြျေိုးလစက့ွေငး်ဆက်သည် ကန ့်သတ်ြှုြျေား ရှိလနပါ သည်။ 

လ ာက်ပံ့လပး ားလသာ စီြကံိနး်ကုိ မြုံငုံကကည့်လျှေင် ဖွေံ ့ပဖိုးလရးပါတနာြျေား၊ 

အစိုးရြဟုတ်လသာ အဖွေဲ အ့စည်းြျေား (နိုငင်ံတကာနှင့် မပည်တွေင်း) နှင့ ် အစိုးရစီြံကိန်းြျေား သည် 
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တရားေငန်ှင့ ် ပုဂ္ဂလိက ြျိေုးလစ့စနစ်ကုိ လုပ်လဆာင်လနလကကာင်း လဖာ်မပလနပါသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် 

လူ ုနှင့် ပုဂ္ဂလိက ြျေိုးလစ့စနစ်သည် ဖွေံ ့ပဖိုးြှု အနည်းဆံုးမဖစ်ပါသည်။  ိုအ့မပင် တရားြေင်နှင့် 

ကကားြျေိုးလစ့စနစ်ြျေားသည် သီးနှံအြျေားစုတွေင်လတာင်သြူျေားအား ၉၅%  ိ လ ာက်ပံ့ြှု 

လပးလနမြင်းနှင့် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ လုိက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်လစ သည့် နည်းဗျေူဟာြျေား၊ သီးနှံဗဇီ 

အရင်းအမြစ်ြျေားကုိ  ိန်းသိြး်မြင်းနှင့် အသုးံမပုမြင်းြျေား မပုလုပ်ရန်အတွေက်  

အလွေန်အလရးကကီးလသာ်လည်း ကန ့်သတ်ြှုြျေား ရှိလနပါသည်။  ုိအ့မပင် စီြကံိန်း အနည်းစုသာလျှေင် 

ြျေိုးအသစ ်ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် အဓိက ားမပုလုပ်လနကကပါ သည်။ 

၂.၉.၂ ပတ်ေန်းကျေင်ကို အလ ာက်အကူမဖစ်လစမြင်း  

ဗန်ဒန်ဘရုတ်နှင့ ် အဖွေဲ  ့ (၂၀၁၅) ြ ှ ပတ်ေန်းကျေင်ကို အလ ာက်အကူမဖစ်လစသည့် 

မပဿနာြျေားတွေင် ြျေိုးလစစ့နစ် အြျေိုးြျေိုး အသွေငလ်မပာင်းြှု (သို)့ တိုးတက်ြှု အဟန ့်အတား ြျေား 

ပါေင်သည်ဟ ု လ ာက်မပြဲ့ပါသည။် ပ ြအြျေက်ြှာ ြျိေုးလစ့ ုတ်လုပ်မြင်းနှင့ ် လရာင်းြျေမြင်းတွေင် 

လူ ုကဏ္ဍြှ လွှြ်းြိုး ားပါသည်။ ဒုတိယ စိနလ်ြါ်ြျေက်ြှာ အရည် အလသွေး အာြြံြျေက်စနစ် 

မဖစ်ပါသည်။အဓိကအားနည်းြျေက်အလနမဖင့်ကွေင်းဆင်းစစလ်ဆးမြင်းနငှ့်ြျေိုးလစ့စစ်လဆးသည့် အဆင့ ်

ြျေားမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးသုလတသန ဦးစီးဌာန ြျေိုးလစ့ မြံြ ှ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနရှိ ြျေိုးလစမ့ြံနှင့် 

ြျေိုးလစစ့စလ်ဆးသည့်ရွောြှ ြျေိုးလစဓ့ါတ်ြွေဲြန်းသို ့ လပးပိုသ့ည့်စနစက်ို လတွေရ့ှိရပပီး အရည်အလသွေး က် 

အလရအတွေက်ြျေားရနသ်ာ ပိုြိုအလလး  ားသည်ကို လတွေရ့သည်။ တတိယအြျေက်ြှာ 

စိုက်ပျေိုးလရးသုလတသနဦးစီးဌာနနှင့် စုိက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာလအာက်ရှိ ြျေိုးလစဌ့ာနြွေဲတို ့ ဆက်သွေယ်ြှုနငှ့် 

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကြ်ှု အားနည်းမြင်းလကကာင့် ြျေိုးလစ့စနစ် အဆင့်ြျေားတွေင ်လုပ်လဆာင်ြှု ြမပည့်စုံမြငး်၊  

လယ်သြား ြျေား ံသို ့ လိုြျေင်သည့်ြျေိုးြျေား လရာက်ရှိြှုနည်းမြင်းနှင့် ြျေိုးလစအ့ရည်အလသွေး 

ကျေဆငး်မြင်း တိုက့ိ ုလတွေ ရ့ပါသည်။ 

ဇယား ၂-၉။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ြုနှစ်တွေင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တရာေင်ြျေိုးလစ့ ုတ်လုပ်ြှု  

သီးနှ ံ ြျေိုးလစ့အြျေိုးအစား ဧရိယာ (ဟက်တာ) ြျေိုးလစ့ ုတ်လုပ်ြှု 

(တန်) 

စပါး ြိဘြျေိုးလစ့  ၂.၉၆ 

စပါး ဆင့်ပွေားြျေိုးသန ့်ြျေိုလစ့ ၁၀၂ ၃.၈၀ 

စပါး ြျေိုးသန ့်ြျေိုးပွေားြျေိုးလစ့ ၇၉၈ ၁၉၇.၄၉ 

စပါး စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ြရရှိပါ ြရရှိပါ 

လမပာင်း* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၁၀၀ ၃၅.၁၅ 
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ပဲတီစိြ်း* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၃၄ ၉.၇၀ 

ပဲစဉး်ငုံ* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၂၇၉ ၈၂.၆၃ 

လမြပဲ* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၄ ၂.၄၅ 

နြှ်း* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၄၀၈ ၁၄.၅၅ 

လနကကာ* စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ၃၆ ၁၆.၆၁ 

(ဇစမ်ြစ် − MoAI ၂၀၁၄၊ * ၂၀၁၃−၂၀၁၄ ြုနှစ ်ြိုးရာသီ အြျေက်အလက်ြျေား) 

စိုက်ပျေိုးလရးသုလတသနဦးစီးဌာနသည် ြိဘြျေိုးလစ့  ုတ်လုပ်ရန ် တာေန်ရှိပါသည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးသုလတသနဦးစီးဌာနနှင့ ်စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန နှစြ်ုတိုသ့ည် ဆင့်ပွေားြျေိုးလစ့နငှ့် ြျေိုးသန ့် 

ြျေိုးပွေားြျေိုးလစ့  ုတ်လုပ်မြင်းကို မြန်ြာနိုငင်ံ၏ ြတူညီလသာ စုိက်ပျေိုးလရးလဂဟစနစ် အလိုက်   

အစိုးရမြံ (၄၃) မြံတွေင်  ုတ်လုပ်ပါသည်။ အစိုးရမြံြျေားြ ှ ဆင့်ပွေားြျေိုးလစန့ှင့် ြျေိုးသန ့် 

ြျေိုးပွေားြျေိုးလစြ့ျေားကုိ လကျေးရွောြျေား၊ ဦးလဆာင်လတာင်သြူျေား၊ နုိင်ငံအဆင့် ပုဂ္ဂလိက 

ြျေိုးလစက့ုြ္ပဏီြျေား၊ အစိုးရြဟုတ်လသာအဖွေဲ ြ့ျေား၏ စီြကံိနး်ြျေားနငှ့် ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင် ြျေားြှ 

ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ ပွေားြျေားပပီး စီပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ (သို)့ အရည်အလသွေးလကာင်း ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ 

 ုတ်လုပ်ပါသည။် ဤအြျေက်ကို ကကည်မ့ြင်းအားမဖင့ ် လူ ုကဏ္ဍြှ သကဆုိ်င်သူြျေားက 

ြျေိုးလစပ့ွေားြျေားသည့် အဆင့်ြျေားတွေင် အဓိကအြန်းကဏ္ဍြှ ပါေင်လနမြင်း နှင့် လွှြ်းြိုး ားမြင်းကို 

လတွေရ့ပါသည်။ 

၂.၉.၃ တရားေငြ်ဟုတ်လသာ ြျေိုးလစ့စနစ ်

မြန်ြာနိုငင်ံ၏ ြျေိုးလစက့ဏ္ဍတွေင် တရားေင်ြဟုတ်လသာ ြျိေုးလစ့စနစ်သည် အဓိက 

လွှြ်းြိုးလနပါသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် စိုက်ပျေိုးလနလသာ စပါးအားလုံး၏ ၉၅% လကျော်နှင့ ်

အမြားသီးနှံြျေား (ဟင်းသီးဟငး်ရွေက်နှင့် လမပာင်းဖူးြျေိုးလစ့ြှလွေဲ၍) တွေင် ၎င်းရာနှုန်း က်ြျေား လသာ 

ြျေိုးလစြ့ျေားသည် တရားေင် ြဟုတ်လသာ ြျိေုးလစ့စနစ်ြှရရှိလသာ ြျိေုးြျေားကုိ အသုးံမပု လနသည်ဟ ု

ြန ့်ြှနး်နိုင်ပါသည်။   

အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစ့ကို လရာင်းြျေမြင်း၏ လနှာင့်လနှးြှုြျေားနငှ့် စီးပွေားမဖစ် 

ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ အသုးံမပုမြင်း၏ အားသာြျေက်ြျေားကုိ သကဆုိ်င်သူြျေားမဖစ်သည့် စပါး 

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့် လတာင်သြူျေား၊ ကုနသ်ည်ြျေားနငှ့ ် ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်ြျေား၊ 

သကဆုိ်င်သူြျေားအတွေက် ဂျေပန် အမပည်မပည် ဆုိင်ရာ ဖွေံ ့ပဖိုးလရးအဖွေဲ  ့ စီြံကိန်းြှ မပသလပးလသာ 

စပါးကကိတ်မြင်းလုပ်ငန်းြ ှ အသိအြှတ်မပု ြြံရပါ။ ြူလ စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစတ့ွေင် ပါေင်လသာ 

ဆန်နီအြျေိုးသည် လက်ပွေတ္တ ာ၊ လမြာင်းမြနှင့ ် ဟသသာတပြိုန့ယ်ြျေားြ ှ စုလဆာင်း  ားလသာ 

စီးပွေားမဖစ်ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစ့ ြဟုတ်သည့် စပါးြျေား က် သိသိသာသာ နည်းသည်ကို လတွေရ့ှိရပါသည်။ 
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 ိုအ့တူ ဆန်ရရှိြှုအြျေိုးသည်လည်း ြူလစီးပွေားမဖစ် ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစန့ှင့် စီးပွေားမဖစ် 

ြျေိုးသန ့်ြျေိုးလစြ့ဟုတ်သည့် ြျိေုးလစ့တိုန့ှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ မြင့်သည်ကို လတွေရ့ပါသည်။  

(Van den Broek et al. 2015). 

၂.၉.၄ အရည်အလသွေအလကာင်းဆံုးမဖစ်သည့် စပါးြျေိုးြျေား လဒသအတွေင်း  ုတ်လုပ်ြှု အားလကာင်း 

လာလစမြင်း  

မြန်ြာနိုငင်ံ၏ လစျေးကွေကတ်ွေင် လြွှးနံပ့ါသည့် စပါးြျေိုး (တြါတရံ လပါ်ဆန်းလြွှးနငှ့် လပါငး်၍) 

ြျေားသည် ေယ်လိုအား အလကာင်းဆံုး မဖစ်သည်ကို လတွေရ့ှိရပါသည်။ သာလွေန်လသာ 

ြျေိုးလကာင်းြျေားသည် ြူရင်းလဒသ (ဥပြာ−လရွှဘိ)ု နှင့ ် လေးကွောသည့် လယ်သြား အကွေက်  ဲသို ့

လရာက်ရှိလာပါသည်။ အ ူးသမဖင့် မြစ်ေကျွေန်းလပါ်လဒသ လတာင်ဘက်ပိငု်းတွေင် အဆုိပါြျေိုးြျေားသည် 

နာြည်လကျော်ကကားလသာ်လည်း အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစ့ ရရှိြှု နည်းသည်ကို လတွေရ့ပါသည်။ 

အသကလ်ြွေးေြး်လကျောင်းနှင့် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလရး ရန်ပုံလငွေ အဖွေဲ စ့ီြကံိနး်ြ ှ လယ်သြားြျေားအား 

ပိုြိုလကာင်းြွေန်သည့်ြျေိုးြျေား လရွေးြျေယ်မြငး် (ဥပြာ လတာင်သြူျေားနငှ့် ပူးလပါငး်၍ 

ြျေိုးလရွေးြျေယ်မြငး်မဖင့)် နှင့် ြျေိုးလစက့ိ ု စနစတ်ကျေ စီြြံန ့်ြွဲေ မြငး်စနစ်နှင့် လဒသအတွေင်းြျေိုးလစ့ 

လစျေးကွေကမ်ဖစ်လပါ်လာလအာင် အြျေိုလ့ုပ်ငနး်ြျေားကုိ လုပ်လဆာင်ြဲ့ပပီး မဖစ်ပါသည်။ 

  ိုအ့မပင် အဆုိပါလုပ်ငနး်ြျေားသည် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် ဆုိင်လသာ ဗီဇြျေိုးကွေြဲျေား 

 ိန်းသိြး်မြင်းနှင့် အသုံးမပုမြင်းကို ပါလုပ်လဆာင်လပးပါသည်။ ၎င်းသည ် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုကုိ 

လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်နိငု်လစရန်အတွေက် လိုအပ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံ၏ လက်ရှိ စပါးြျေိုးကွေဲြျေား 

(လဒသြျေိုးြျေားအပါအေင်) တွေင ် လရငတ်ဒဏ်၊ လရကကီးသည့်ဒဏ်၊ ဆားငဒံဏ်ြျေားကုိ ြံနိုင်ြှု 

ြရှိသည်ကိ ုလတွေရ့ပါသည်။ (Van den Broek et al. 2015) 

  

ပု ံ ၂-၂၃ မြင်းမြံပြို ့နယ်တွေင် လတာင်သြူျေားနှင့် ပူးလပါင်း၍ (က) အပင်ကကီး ွေားြှုအဆင့်                      

(ြ) ြရိတ်သိြ်းြီ စပါးြျေိုးလရွေးြျေယ်မြင်း (© စုိက်ပျုိးရေးဦးစီးဌာန) 
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ပု ံ ၂-၂၃ (ဂ)  မြင်းမြံပြို န့ယ်တွေင် စြ်းသပ် ားလသာ စပါးြျေိုးလိုင်းြျေား၏ စားသံုးြှုအရည်အလသွေး 

စြ်းသပ်ြျေက် ကုိ လတာင်သြူျေားနှင့ ် ပူးလပါင်း၍ မပုလုပ် လရွေးြျေယ်မြင်း (© 

စုိက်ပျုိးရေးဦးစီးဌာန) 

၂.၉.၅ လကျေးရွောြျေိုးလစဘ့ဏ်ြျေား 

လကျေးရွောြျိေုးလစ့ဘဏ်သည်တရားေငြ်ဟုတ်သည့်ြျေိုးလစ့စုလဆာင်းမြင်းမဖစ်ပပီး 

လကျေးရွောလူ ုြှ  ိန်းသိြး်မြင်းနှင့် လဒသအသိပညာြျေားမဖင့် စီြမံြင်းြျေား မပုလုပ်ပပီး ၎င်း၏ 

အဓိကလုပ်ငန်းြှာ လဒသတွေင်းအသုးံမပုရန်အတွေက် ြျေိုးလစ ိ့န်းသိြ်း ားမြင်းမဖစ်သည်။ 

ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ လယ်သြား ု  ံြှရယူပပီး ြျေိုးလရွေးြျေယ်မြငး်နငှ့် သိြ်းဆည်းမြင်းလုပ်ငနး် ြျေားကုိ 

လကျေးရွောြှ သလဘာတူညီြျေက်အတိုင်း လုပ်လဆာင်ပါသည်။ လကျေးရွောြျေိုးလစဘ့ဏ် သည် ပုံစံအြျေိုးြျေိုး 

မဖစ်နိငု်ပါသည်။ ဥပြာ ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ အုိးြျေားတွေင်  ည့်၍ စင်လပါ်တွေင ် သိြး်ဆည်းမြင်း (သို)့ 

လူ ု၏ အလဆာက်အဦးြျေားတွေင် သိြး်ဆည်းမြင်း (သို)့ လမြအိုး ြျေား ဲတွေင် ည့်၍ ကကြ်းလပါ်တွေင် 

ြျေ ားမြင်း၊ ြိသားစပုိုင် ကျေီြျေားတွေင် ည့်မြငး် (သို)့ ြီးဖိုလြျောင်စင်ြျေားတွေင် 

တင် ားမြင်းတိုမ့ဖစ်ပါသည်။ 

လယ်သြားြျေား ံြှ ြျေိုးလစြ့ျေားစုလဆာင်းပပးီပါက လကျေးရွောြျိေုးလစ့ဘဏ်တွေင် လိုအပ်သည့ ်

အြျေိန်အ ိ သိြး်ဆည်း ားပါသည်။ လကျေးရွောြျေိုးလစဘ့ဏ်၏ အဓိက ရည်ရွေယ် ြျေက်ြှာ 

လယ်သြားြျေား ြျိေုးလစ့အြက်အြဲကကု ံ ြျေိန်ြျေားမဖစ်သည့် လရကကီးမြငး်၊ လရငတ်မြင်း၊ ပိုးြွှားနငှ့ ်

လရာဂါြျေားလကကာင့် သီးနှံပျေက်စီးဆံုးရှုံးြျေိန်တွေင် အလရးလပါ်ြျေိုးလစအ့လနမဖင့် အသုးံ မပုနိုငရ်န် 

မဖစ်ပါသည်။ 
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ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုအလပါ် သကလ်ရာက်ြှုရှလိသာလကကာင့် 

ဗီဇြျေိုးကွေ ဲ အမြင့်ဆံုးမဖစ်သည့် လဒသြျေိုးြျေားကို စိုက်ပျေိုးမြင်းသည် အလရးကကီးပါသည်။ 

အဘယ်လကကာင့်ဆိုလသာ် ၎င်းြျေိုးြျေားသည် ပတ်ေန်းကျေင်လမပာင်းလဲြှုနငှ့် ဒဏ်ြျေားကို 

လိုက်လလျောညီလ ွေြှုရှပိပီး ပိုြိုြံနိုင်ရည်ရှိလသာလကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ လကျေးရွောြျိေုးလစ့ဘဏ် 

 ူလ ာင်မြင်းအားမဖင့် လယ်သြားြျေားအား လိုအပ်လသာြျိေုးလစ့သည် လဒသနှင့ ် ကိကု်ညီပပးီ သည့် 

ြျေိုးလစရ့ရှိနိုငပ်ပီး  ၎င်းြျေိုးလစက့ို တရာေင်ြျေိုးလစ့စနစ်ြှ ြရရှိနိုင်မြင်း၊ လစျေးကကီးမြင်း (သို)့ 

စိတ်ြြျေရလသာ ြျိေုးလစ့ြျေားနငှ့် ကကုံ လတွေရ့မြင်းတိုြ့ှ ကာကွေယ်နိုင်ပါသည်။ အ ူးသမဖင့ ်

အရင်းအမြစ်နည်းမြင်းလကကာင့် လဒသနှင့က်ိကု်ညီပပီးလသာ ြျေိုးြျေားကုိသာ အသုးံမပုနိုင်သည့် 

လုပ်ကွေကင်ယ် လယ်သြားြျေားကုိ လနာက်ရာသီတွေင် စိုက်ပျေိုးရနအ်တွေက် ြျေိုးလစ့ ရရိှနိငု်လစ 

သည့်အမပင ် အကကပ်အတည်းကကုံသည့် အြျေိန်တွေင ် အလရးလပါ်ြျေိုးလစြ့ျေား ရရိှနိငု်လစမြင်း လကကာင့် 

ပုံြနှ်ြျေိုးလစ ့ ုတ်လုပ်ြှုစနစက်ို ြှီြိုြှုအားနည်းလာပါသည်။ 

 

  
Source: 

http://www.greenfoundation.in/community-

seed-banks-nba/ 

Source: 

http://ubinig.org/index.php/home/printAerticle/51/e

nglish 

ပု ံ၂-၂၄ - လကျေးရွောြျေိုးလစ့ဘဏ်ပုံစံ 

 

  

http://www.greenfoundation.in/community-seed-banks-nba/
http://www.greenfoundation.in/community-seed-banks-nba/
http://ubinig.org/index.php/home/printAerticle/51/english
http://ubinig.org/index.php/home/printAerticle/51/english
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၂.၉.၆။ ြျေိုးလစ့ဘဏ်စနစလ်ည်ပတ်မြင်း 

အြျေိုအ့ဖွေဲ အ့စည်းြျေားမဖစ်သည့်လကျေးရွောအဖွေဲ သ့ည်လကျေးရွောဖွေံ ့ပဖိုးလရးအတွေက် လကျေးရွောလူ ု 

အားကူညီရန်နှင့ြ်ိသားစုအတွေင်း စာနပ်ရိက္ခာဖူလုံလရးနငှ့် စားနပရ်ိက္ခာလွေတ်လပ်စွောရရှိလစရန် 

ရည်ရွေယ်ြျေက်မဖင့ ် လကျေးရွောြျေိုးလစဘ့ဏ်ကို  ူလ ာင်ြဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဖွေဲ ၏့ အဓိကရည်ရွေယ်ြျေက်ြှာ 

လယ်သြားြျေားအား (၁) လြတ်ြှီစိကု်ပျေိုးနည်းပညာ ြျေား (၂) အ ွေကလ်ကာင်းရန်အတွေက် 

ြျေိုးလစလ့ကာင်းြျေား (၃) ေင်လငွေမြင့်လစရန်နှင့် စားနပ် ရိက္ခာ ဖူလုံလစရန်အတွေက် လစျေးကွေကရ်ှိသည့် 

ြျေိုးလစြ့ျေားကိရုရှိလစရန် ကူညီလပးပါသည်။ 

  

ပု၂ံ.၂၅  လေငှြည့်ြျေိုးလစ့ြျေား (ေ)ဲ၊  လတာင်သူြျေားအား ြျေိုးလစ့သြိ်းသည့် ပစ္စည်းလပးအပ်မြင်း(ယာ) 

(© စုိက်ပျုိးရေးဦးစီးဌာန) 

လကျေးရွောြှလရွေးြျေယ် ားသည့် လကာ်ြတီ၏ စီြံြှုမဖင့် လတာင်သလူယ်သြားြျေားသည် 

ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ လြျေးနိုင်ပပီး လယ်သြားနှင့် လကာ်ြတီေင်ြျေား သလဘာတူညီြျေက်အတိုင်း ြျေိုးလစက့ို 

တစ်ဆပို၍ မပန်ဆပ်ရန်တာေန်ရှိပါသည်။ လကာ်ြတီြျေားအတွေင်း လကာင်းြွေန်စွော လန ိုင်နိုငရ်န်အတွေက် 

အကျေိုးအမြတ်ြျေားကုိ အသုးံမပုပါသည်။ အဆုိပါ လုပ်ငန်းြျေားကုိ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် လတာင်သြူျေားနင့်ှ 

ပူးလပါငး်၍ ြျေိုး ုတ်လုပ်ြှု စနစ်အားလကာင်းလာလစရန် အတွေက် အားလပးလဆာင်ရွေကသ်င့ပ်ါသည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးမပန်လည်နိုးကကားလာလစြည့် စီြကံိနး်လအာက်တွေင် 

လကျေးရွောလူ ု တွေက် အရည်အလသွေးလကာင်း ြျေိုးလစ့ြျေား ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် လ ာက်ပံ့မြငး် နှင့် 

အားလပးမြင်းြျေားကုိ အကျေိုးစီးပွေားတူအုပ်စုြှ မပုလုပ်ြဲပ့ါသည်။ အြျေို လ့ဒသြျေားတွေင် 

လဒသြံလယ်သြားြျေားအတွေက် အမြားအဖွေဲ ြ့ျေားြ ှ အရည်အလသွေးလကာင်းြျေိုးလစြ့ျေားကုိ 

 ုတ်လုပ်လနပါသည်။ အဆုိပါ အဖွေဲ ြ့ျေားသည် လငွေလကကးလ ာက်ပံ့ြှုနှင့် နည်းပညာ အကူအညီ 

ြျေားကုိပါ လပးပါသည်။ လဒသြံလတာင်သြူျေားအလနမဖင့် အုပ်စုဖွေဲ ၍့ လူ ုအတွေက် ြျေိုးလစ့ 

 ုတ်လုပ်မြင်း လုပ်ငန်းြျေားတွေင် ပူးလပါငး်ပါေင်သင့ပ်ါသည်။ 
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၂.၁၀ လရစီြံြန ့်ြွေဲမြငး် 

၂.၁၀.၁ စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုက်နည်းစနစ် 

စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစဆုိ်သည်ြှာ လရကုိစိုတစ်ြါလမြာက် တစ်လှည် ့

တစ်ေက ် တစ်ပျေက်လပး၍ စပါးစုိက်ပျေိုးလသာ နည်းစနစတ်စ်ြုမဖစ်သည်။ ၎င်းနည်းစနစကုိ် 

အမပည်မပည်ဆိငု်ရာ ဆန်စပါးသုလတသနက စတင်လုပ်လဆာင်ြဲလ့သာ နည်းစနစ်မဖစ်သည်။ 

လရကိုစနစ်တကျေ စီြြံန်ြ့ွေဲ၍ စပါးစုိက်ပျေိုးသည့် နည်းလြ်းတစ်ြ ု မဖစ်လသာ စိုတစ်လှည့် 

လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစသ်ည် သီးနှံအရည်အလသွေးနှင့် အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းလစရန် 

လရသွေင်းမြင်းကိ ု လလျော့ြျေ၍ ြိုးလရမဖင့်သာ အဓိက ားအသုံးမပု၍ စိုက်ပျေိုးလသာ နည်းစနစ ် မဖစ်ပါ 

သည်။ 

 စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစ်သည် ကွေငး် ဲသို ့ လရကို သင်လ့တာ်လသာ 

အနက် ိ လရာက်လအာင်သွေင်းပပီး လရစိြ့်ေင်စးီဆင်းမြင်းလကကာင့်မဖစလ်စ၊ လငွေရ့ည်ပျေံမြင်းနှင် ့

ပင်ရည်ပျေံမြင်းလကကာင့်မဖစလ်စ လမြဆီလွှာလပါ်တွေင ် သဘာေအတိုင်း လလျော့ကျေသွေားလအာင်  ား 

လိုက်မြင်းမဖစ်သည်။ ၎င်းနည်းလြ်းသည် စုိက်ကွေင်းလမြသားအလမြအလနနှင့် သွေငး်လရကိ ု

 ိန်းသိြး်နိုင်စွေြ်းလပါ်ြူတည်ပပီး လရမပန်ြသွေင်းြီ လမြြျေက်နာှမပင်လပါ်တွေင် လရလမြာက်လသွေ  ့ လသာ 

အလနအ ားအတိုင်း ရှိလနလစမြင်းမဖစ်ပါသည်။  

 လရသွေင်းြျေိန်၊ လရသွေင်းသည့်အကကိြ်အလရအတွေက်နှင့် စိုတစ်ြါ လမြာက်တစ်လှည့်  ား 

ရှိြည့်ကကာြျေိန်သည် စပါးပင၏် ကကီး ွေားြှုအဆင့်၊ ရာသီဥတုနှင် ့ စိုက်ကွေင်းအလနအ ား၊ 

စိုက်ပျေိုးသူြျေား၏ လုပ်လဆာင်နိငု်ြှုအလပါ်တွေင် ြူတည်လနပါသည်။ စုိတစ်လှည့်လမြာက် တစ်လှည့် 

စိုက်နည်းစနစက်ိ ု အသုံးမပုလနစဉ်တွေင် စပါးကွေင်းအတွေငး် လရစသွေင်းပပီး ၃ ပတ်ကကာပပီးလနာက် 

လရြသွေင်းပ ဲ ၅ ရက ် (သိုြ့ဟုတ်) ၅ရက် က်ပို၍ လရသွေင်းမြင်း ြမပုလုပ်ပ ဲားရှရိပါြည်။ စပါး၏ 

လရငတ်ဒဏ်ြြံနိုငလ်သာ အနှံစတင် ွေကြ်ျေိန်နှင့် ပန်းပွေင်ြ့ျေိန်တွေင် လရကို လံုလလာက်စွော သွေင်းရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ 

 စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစသ်ည် လရကိုလ ြတာ၍သုးံစွေဲလသာ နည်းပညာ 

မဖစ်ပပီး လတာင်သြူျေားအလနမဖင့် စပါးအ ွေကန်ှုန်းကို ြလလျော့နည်းလစပဲ လရသုံးစွေဲြှု သွေငး်လရ ပြာဏကုိ 

လလျော့ြျေနိုင်ပါသည်။စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစ်တွေင်လရသွေင်းမြင်းကုိ တြန်းလရ ကုန ်

ပပီးရက်အနည်းကကာမြင့်ြှ  ပ်ြံသွေင်းလပးမြင်းမဖစ်သည်။  ုိလ့ကကာင့်စုိက်ကွေင်းသည်လရကို 

စိုတစ်ြါလမြာက်တစ်လှည့်တစ်လှည့်စရီရှိနိုငပ်ါသည်။ လရသွေင်းြျေိန်တစ်ြျေိန်နငှ့်တစ်ြျေိန်အကကား လရြ 

သွေငး်ပ ဲားရှလိသာလနအ့လရအတွေက်သည်လမြအလနအ ား၊ရာသီဥတုနှင့် သီးနှံကကီး ွေားြှုအဆင့်လပါ် 

ြူတည်၍ ၁ရက် (သို)့ ၁၀ရက် က်ပို၍ လမပာင်းလဲနိုင် ပါသည်။  

 



 

97 
 

စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုက်နည်းစနစ်ကုိ ဘယ်လိုအသုးံမပုြလဲ? 

 စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစက်ိ ု အသုးံမပုလသာ လက်လတွေ  ့ နည်းလြ်းြှာ 

စုိကက်ွေင်း၏ လရအနကက်ိုတိုင်းတာလသာပုိက်ကို အသုးံမပုပပီး စုိက်ကွေင်း ဲရှိ တြန်းလရ၏ အနက်ကုိ 

လစာင့်ကကည့်တိုင်းတာ၍ လရသွေငး်မြင်းမဖစ်ပါသည်။ လရသွေင်းပပီး တြန်းလရအနက်သည် တမဖည်းမဖည်း 

လလျော့ကျေလာပါြည်။ တြန်းလရသည် လမြဆီလွှာ ြျေက်နှာမပင်လအာက် ၁၅ စင်တီ ြီတာအ ိ 

လလျော့ကျေသွေားပါက လရကို ၅ စင်တီြီတာ ိ လရာက်လအာင်  ပ်ြံသွေင်းလပးသင့်ပါသည်။ ပန်းြပွေင်ြ့ီ ၁ 

ပတ်အလိုြ ှ ပန်းပွေင်ပ့ပီး ၁ပတ် အကကာတွေင် တြန်းလရကို ၅ စင်တီြီတာ အနက်ကုိ 

အပြဲတြ်းလရာက်လအာင် သွေငး် ားလပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းပွေင်ပ့ပီး အလစ့တည်ြျေိန် နှင် ့ရင့်ြှည့်ြျေိန် 

အတွေင်းတွေင ်လရအသွေင်းြီ လမြဆီလွှာြျေက်နှာမပင်လအာက် ၁၅ စင်တီြီတာအ ိ  ပ်ြံလလျော့ကျေလအာင် 

လုပ်လဆာင်ရပါြည်။ စုိတစ်လှည့် လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစက်ို လရွေ လ့မပာင်းစိုက်ပပီး 

ရက်အနည်းငယ်ကကာပါက (တုိက်ရုိက်အလစ့ြျေစိုက်ပျေိုးလသာ နည်းစနစတ်ွေင် စပါးပငင်ယ်ြျေား ၁၀ 

စင်တီြီတာရိှပါက) စတင်  လုပ်လဆာင်နိငု်ပါသည်။ စုိက်ကွေင်း တဲွေင် မြက်ပင်ြျေား ရှိလနပါက 

လရလွှြ်း၍ မြက်ြျေားနှိြ်နင်းပပီးသည်အ ိ စိုတစ်လှည့် လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစက်ို ၂-၃ 

ပတ်လလာက် လနာက်ဆုတ်၍ လုပ်လဆာင်ရပါြည်။ လရသွေင်းစပါး အတွေက် အသုးံမပုလသာ 

လဒသလမြကသဇာလ ာက်ြြံျေက်အတိုင်း လမြကသဇာနှုန်းကုိ အသုံးမပုနိုင် ပါသည်။ နိုက် ရိဂုျေင် 

လမြကသဇာကိ ုလရြသွေင်းြ ီလမြာက်လသွေလ့သာလမြဆီလွှာလပါ်သို ့အသုးံမပုနိုင်ပါသည်။  

 

ပုံ ၂-၂၆ (၁၅) စင္တီမီတာအနက္မွေရ။ စပါးခင္းကုိထပ္မံၿပီး ေရေပးသြင္းရမည့္အခ်ိန္  
(Source: IRRI 2009) 
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စိတ်ြျေလုံမြုံ လသာ စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုက်နည်းစနစ် 

 လရြသွေင်းြ ီ စုိက်ကွေင်း ဲရိှ လရကို သတ်ြှတ် ားလသာ လမြဆီလွှာြျေက်နှာမပင်လအာက ် ၁၅ 

စင်တီြီတာအ ိ ားရှမိြင်းကို စိတ်ြျေလုံမြုံ လသာ စိုတစ်လှည့် လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်း 

စနစဟ်ုလြါ်သည်။ ၎င်းနည်းလြ်းသည် အ ွေကန်ှုန်းကို ြ ိြိုက်လစပါ။ စိတ်ြျေလုံမြုံ လသာ 

စိုတစ်လှည့်လမြာက် တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစ်တွေင် လရကို ၁၅-၃၀ %  ိ လ ြတာနုိင်ပါသည်။ 

လတာင်သြူျေားသည် စိတ်ြျေလုံမြုံ လသာ စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစ်ကုိ အသုံးမပုပါက  

လရကိုသတ်ြှတ် ားလသာ သွေငး်လရ (လမြဆီလွှာြျေက်နာှ မပင်လအာက ် ၁၅ စင်တီြီတာ အ ိ) 

ပြာဏလအာက် ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၀ စင်တီြီတာ (သုိြဟတု်) ပုိ၍အနက်လရာက်လအာင် ားရိှလသာ်လည်း 

အ ွေကန်ှုန်းြကျေနိုင်ပါ။ သတ်ြှတ် ားလသာသွေင်းလရပြာဏ က် ပိုနည်းလအာင် သွေငး်လပးမြင်းသည် 

လရလ ြတာမြင်းကိ ု ပိုလကာင်းလစ လသာ်လည်း တစ်ြျေိုတ့ွေင် အ ွေကန်ှုန်းကိ ု ကျေလစပါသည်။ 

လရလစျေးကကီးလသာ လနရာ (သိုြ့ဟုတ်) လရရှားလသာလနရာြျေားတွေင်ြူ  ိုအ ွေကန်ှုန်း ကျေမြင်းလသာ် 

၎င်းနည်းလြ်းသည် အသုံးေင်ပပီး ပို၍လက်ြသံုးံစွေဲသင့်ပါသည်။ 

စိုက်ကွေင်းလရပြာဏကို တိုင်းတာလပးလသာပိုက် 

 အသုးံမပုလသာ ပိုက်သည် အရှည် ၄၀ စင်တီြီတာ နှင် ့ အြျေင်း ၁၅ စင်တီြီတာရိှလသာ 

ပလက်စတစ်ပိုက ် (သိုြ့ဟုတ်) ေါးကုိ မပုလုပ်၍ အသုးံမပုနိုင်ပါသည်။ သိုြ့ှသာ လရအနကက်ိ ု

လကာင်းစွောမြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းပိုက်၏လဘးြျေားတွေင် အလပါကင်ယ်ြျေား လဖာက်ရပါြည်။  ုိလ့နာက် 

ပိုက်ကိ ု လမြဆီလွှာအလပါ်ယံြှ ၂၀ စင်တီြီတာအနက် ိ  ည့်သွေင်းရပါြည်။ ၎င်းပိုက်ကိ ု

 ည့်သွေင်းသည့်အြါ  ယ်တစ်လွှာအနက်၏ လအာက်သို ့ ိုးလဖာက်ြေငလ်ရာက် လစရန် ဂရုမပုရြည်။ 

ပိုက်၏လအာက်လမြကိုမြင်နိုင်ရန်အတွေင်းလမြကိုဖယ်ရှားရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ ပိုက်အတွေင်းရှိလရြျေက် 

နှာမပင်သည်အမပင်ရှိလရြျေက်နာှနှင်တ့ူညီပါသည်။ တြန်းလရပြာဏကုိလွေယ်ကူစွော လစာင့်ကကည့်လလ့  

လာနုိင်ရနပ်ိုက်ကိုစိုကက်ွေင်းအတွေင်းလမြမပင်ညီညာပပီးကန်သင်းနှင်န့ီးလသာလနရာတွေင်  ည့်သွေင်းနိုင် 

ပါသည်။ 
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ပုံ ၂-၂၇ PVC ႏွင့္ျပုလုပ္ထားေသာ အေပါက္ငယ္မ်ားပါသည့္ ေရျပြန္ (၀ဲ) ႏွင့္ ေရလႊမ္းထားေသာ 

အခင္းမွေရျပြန္ (ယာ) (Source: IRRI 2009) 

စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစ်သည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေက့ို ြည်ကဲ့သုိ ့

လလျော့ကျေနိုငသ်နည်း 

 လရလွှြ်း၍စပါးစုိက်ပျေိုးမြင်းသည် စပါးစုိက်ကွေငး်အတွေင်းလရလွှြ်းပပီးလနာက ် လလြ့ဲ 

အလမြအလနတွေင ် မဖစ်လပါ်လသာ လအာ်ဂဲနစအ်ကကင်းအကျေန်ြျေား (အပင်အကကင်းအကျေန်ြျေား) 

လကကပျေက်ပပို ကွေဲမြင်းလကကာင့် ြီသနိ်းဓာတ်လငွေြ့ျေားကုိ (ဖန်လံုအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ (သို)့ ကြ္ဘာကကီးကိ ု

ပူလနွေးလစလသာဓာတ်လငွေ )့ ွေက်လစပါသည်။စိုက်ကွေင်းကိုလရ ုတ်လပးမြင်းမဖင့်အြျေိန် အတိုင်းအတာ 

တစ်ြုအ ိ လလြ့ဲအလမြအလနကို ဖယ်ရှားနိုင်ပပီး ြီသနိ်းဓာတ်လငွေ ့ုတ်ြှုကို ရပ်တန်လ့စပါသည်။ 

 ိုလ့ကကာင့် ဤသိုမ့ပုလုပ်မြင်းသည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးစဉ်အတွေင်း ြီသနိ်း ဓာတ်လငွေ ပ့ြာဏစုစုလပါင်းကို 

လလျော့ကျေလစပါသည်။ လအာက်ဆီဂျေင်ပါေင်ြှုသည် နုိက် ရပ်စ ် လအာက်ဆုိက် ွေက်မြင်းကိ ု

ပိုအားလကာင်းလစပါသည်။သိုလ့သာ်ဤနည်းလြ်းကိုအသုးံမပု၍ြီသနိ်း ွေကရ်ှိြှုကို လလျော့ကျေလစ နုိင် 

မြင်းတစ်ဖက်တွေင်လလရှိလလြဲ့အလမြအလနြျေား တစ်လှည့်စဖီန်တီးမြငး်သည် နိုက် ရိဂုျေင်ကွေန်လပါင်း 

ကိနုိုက် ရပ်စလ်အာက်ဆုိက် ွေက်ြှုကိုလုပ်လဆာင်လသာဘက်တီးရီးယားြျေားကို လပါကဖ်ွေားလစပါသည် 

အသုးံမပု ည့်သွေင်းလိုက်လသာ နုိက် ရိဂုျေင်ြျေားကုိ နိုက် ရပ်စလ်အာက်ဆုိက်အမဖစ် လလလွှင့်ဆံုးရှုံး 

လစပါသည်။ လမြဆီလွှာအတွေင်း နိုက် ရိဂုျေင်ရရှိနိုင်ြှုသည် နိုက် ရပ်စလ်အာက်ဆုိက်  ွေကရ်ှိမြင်း 

လပါ်တွေင ် ြျေားစွော ြူတည်လနပါသည်။  ိုလ့ကကာင့် စပါးစုိက်ကွေင်း ဲသို ့ နိုက် ရိုဂျေင် ည့်သွေင်းပါက 

နိုက် ရပ်စ ်လအာက်ဆုိက်  ွေကရ်ှိမြင်းကိ ုပိုမြင်လ့စပါသည်။ 
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စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုက်နည်းစနစ်ကုိ အသုးံမပုနိုင်လသာလနရာြျေား 

 လယဘုယျေအားမဖင့် စပါးစိုက်ပျေိုးလသာ လယ်လမြြျေားတွေင် လရကို ၅ ရက်တစ်ကကိြ ်ား ၍ 

 ုတ်လပးမြင်းသည် စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့် စိုက်နည်းစနစ်အတွေက် သင်လ့တာ်ပါ သည်။ 

ြိုးြျေားမြင်းသည် ဤနည်းလြ်းကုိ ဟန်တ့ားလစနိုင်ပါသည်။ ြိုးရွောမြင်းသည် လရလငွေပ့ျေံမြင်းနှင် ့

ပင်ရည်ပျေံမြင်း၊လရစိြ့်ေင်ြှုတိုလ့ကကာင့်ဆံုးရှုံးလသာလရပြာဏ က် ပိုြျေား ပါက စပါးစုိက်ပျေိုး ားလသာ 

ရာသီတစ်လလျှောက် စိုက်ကွေင်းကို လမြာက်လအာင်ြလုပ်လဆာင် နုိင်ပါ။ လတာင်သြူျေားသည် ပုိလျှေံလအာင် 

လရသွေင်းမြင်းြျေားကုိ လရှာင်ကကဉ်ရြည်မဖစ်ပပးီ လရ ုတ်ပပီးြှ လရတစ်ကကိြ်  ပ်သွေင်းရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ြိုးလရကိသုာ အားကုိးစိုကပ်ျေိုးလသာ လနရာြျေားတွေင် ဤနည်းစနစ်ကုိ 

အသုးံြမပုသင့်ပါ။ လရ ပ်ြံသွေင်းရန် လိုအပ်ြျေိန်တွေင် လရရရှိနိငု်ြှု ြလသြျောလသာလကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား 

၁။ လရကိုအပြဲလွှြ်း ားလသာ အလမြအလနနှင် ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ြီသနိ်းဓာတ်လငွေ  ့ွေကရ်ှိြှုကုိ ြျေားစွော 

လလျော့ကျေလစမြင်း။ 

၂။ ဤနည်းစနစသ်ည် စပါးစုိက်ပျေိုးစဉ်အတွေင်း စီးပွေားလရးအရ လရအသုံးြျေနိုင်ြှုကိ ုလကာင်း လစမြင်း။ 

၃။ အမြစ်ဇုံတွေင ် လရလမြာက်လအာင်လုပ်လပးမြင်းသည် အပင်အမြစ် ွေက်ရှိြှုကုိ အားလပးပပီး 

လရအစိုဓာတ်နည်းလနလသာ်လည်း စပါးပင်ြျေားလရရရှိြှုကို လကာင်းလစမြင်း။ 

၄။ ဤနည်းစနစက်ိ ု အသုးံမပုမြင်းမဖင့် လတာင်သြူျေားသည် ြိြိလယ်အတွေင်း လရပြာဏကုိ 

လကာင်းစွောသိရှိနိုငပ်ပီး ြိသိနး်ဓာတ်လငွေ ့ွေကရ်ှိြှု အနည်းဆံုးနှင် ့ လရသွေင်းမြင်းကို  ိန်းညှိ 

နိုင်မြင်း။ 

၅။ သွေင်းလရပြာဏကို လ ြတာမြင်းသည် ပတ်ေန်းကျေင်  ိြိုက်ြှုကုိ လလျော့ကျေလစမြင်း၊ 

လမြလအာက်လရ ုတ်ယြူှုကို လလျော့ကျေလစပပီး လရ ုတ်ယရူန်လိုအပ်လသာ စွေြး်အင် (ဒီဇယ်) 

သုးံစွေဲမြငး်ကိုလည်း လလျော့ကျေလစမြင်း။ 

၆။ လမြလအာက် လရအသုးံမပုမြင်းကိ ု လလျော့ကျေလစလသာလကကာင့် စပါးစုိက်ကွေင်းြျေားအတွေင်း 

အာဆင်းနစ်ဓာတ်ညစ်ညြ်းြှုကိုလည်း လလျော့ကျေလစမြင်း။ 

အမပစ်ြျေား 

၁။  ြလြျှော်လင့်ပဲ စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစ်အသုံးမပု၍ လရငတ်မြင်းဒဏ်ကုိ 

ြံစားရပါက စပါး ုတ်လုပ်နိုင်ြှုကို လလျော့ကျေလစပါသည်။ သိုလ့သာ် ဤနည်းစနစ် အသုံးမပု 

မြင်းလကကာင် ့ အ ွေကန်ှုန်းလလျော့ကျေမြင်းသည် တိုက်ရုိက်ြံစားရလသာ လရငတ်ဒဏ်လကကာင့် 

အ ွေကန်ှုန်းလလျော့ကျေမြင်းလလာက် ြဆုိးရွေားနိုင်ပါ။ 
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၂။ နိုက် ရပ်စ်လအာက်ဆုိက် ွေက်ရှိြှုကုိ မြင့်ြားလစနိုင်ပါသည်။ 

လမြကသဇာစီြြံန်ြ့ွေဲမြင်း 

 စိုတစ်လှည့်လမြာက်တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစ်ကုိ လကာင်းစွောစီြံလဆာင်ရွေက်မြင်းသည် 

အာဟာရဓာတ် စီြံြန်ြ့ွေဲမြင်းနည်းစနစ်ြျေားမဖစ်လသာ လမြကသဇာ ည့်သွေင်းနှုန်းြျေား၊ လမြကသဇာ 

 ည့်သွေင်းသည့် အကကိြလ်ပါ်တွေင် သကလ်ရာက်ြှုြရှိသင့်ပါ။ အ က်တွေင်လဖာ်မပြဲလ့သာ စုိတစ်လှည့် 

လမြာက်တစ်လှည့်စိုကန်ည်းစနစက်ို အသုးံမပုလသာ နည်းလြ်းြျေားကုိ လုပ်လဆာင် မြင်းမဖင် ့

နိုက် ရိဂုျေင်လမြကသဇာ စီြြံန်ြ့ွေဲမြင်းအတွေက် လမပာင်းလဲမြင်းြျေား ြလိုအပ်ပါ။ လရြလွှြ်းြင်တွေင် 

နိုက် ရိဂုျေင်လမြကသဇာကို  ည့်သွေင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆက်ြမပတ် လရလွှြ်းမြင်းကိ ု

လရသွေင်းလရ ုတ်လကာင်းစွောလုပ်နိုင်လသာ လမြြျေားတွေင် နိုက် ရိဂုျေင် လမြကသဇာ ည့်သွေင်းပပီး 

စပါးပငြ်ျေား နိုက် ရုိဂျေင်စပု်ယူြှုကို လကာင်းစွောလုပ်လဆာင်နိငု်ရန် ၃ ပတ်အ ိ 

လုပ်လဆာင်သင်ပ့ါသည်။ လဒသစပါးြျေိုးြျေားအတွေက် နိုက် ရိဂုျေင်ကို နှစ်ကကြိ်ြွေဲ လကျွေးလသာစနစက်ို 

အသုးံမပုြည်ဆိုပါက ကကားကာလတွေင် ည့်သွေင်းြည့် နိုက် ရိဂုျေင်ကိ ု တြန်းလရရှိြျေိန ် လကျွေးသင်ပ့ပီး 

လရလွှြ်း ားမြင်းကိ ု လမြကသဇာလကျွေးပပီး အနည်းဆံုး ၅ ရက ် အ ိ စုိက်ကွေင်း တဲွေင်ရိှရန် 

 ိန်း ားရပါြည်။ 

၂.၁၀.၂ လရစုလဆာင်းလြျွေတာမြင်းနည်းလြ်းြျေား 

အပူပိငု်းဇုန်လဒသတွေင်လရစုလဆာင်းမြင်း 

အပူပိငု်းဇုန်တွေင် ြလကွေး၊ ြန္တလလးနငှ့်စစ်ကုိင်းတိုင်းလဒသကကီး အတွေင်းရှ ိ ြရုိင် (၁၁) ြု ြ ှ

ပြို န့ယ် ၅၁ ြုပါေင်သည်။ ဤလနရာလဒသြျေားသည် လရှးယြင်ကာလြျေားက လမြကသဇာ  က်သနပ်ပီး 

သီးနှံလအာင်မြင်မဖစ ်ွေန်းြဲ့ြည် မဖစ်လသာ်လည်း ယြုအြါ လမြာက်လသွေလ့ျှေက် ရှိပပီး တစ်နှစ်လုံး 

ပျှေြ်းြျှေြိးုလရြျေိန်ြှာ ၂၅ လက်ြြန ့်သာရှိသည်။ တစ်ြါတစ်ရံတွေင် အြျိေနတ်ို အတွေင်း ြိုးအသည်းအ န် 

ရွောသွေနး်တတ်သည်။ လရ၊လလတုိက်စားမြင်းတိုလ့ကကာင့်လမြဆီကသဇာညံ့ဖျေင်းပပးီ၊ သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ် 

လုပ်ြှုြှ အကျေိုးအမြတ် ြရရှိနိုင်လတာ့လပ။ လမြဆီလွှာ ပျေက်သုဉး်မြင်း၏ အဓိကအလကကာင်းရင်းြျေားြာှ 

(က) လရတုိက်စားမြင်း၊ လလတုိက်စားမြင်း 

(ြ) သစလ်တာြုတ်မြင်း၊ အလံုအလလာက်အစား ိုးစိုက်ပျေိုးြှု ြရှိမြင်း၊ ြှားယွေင်းလသာ 

စိုက်ပျေိုးနည်းလြ်းြျေားအစရှိသည့် လူသားတုိ၏့ လုပ်ရပ်ြျေား 

လမြလပါ်တွေင် အဖုံးအကာမဖစ်လစ၊ သီးနှံမဖစလ်စြရှိလသာအြါ လမြြျေက်နာှမပင်သည် တစ်ဖကသ်ိ ့ု 

နိြ့လ်လျှောမဖစ်လနပပီး လမြဆီလွှာသိပသ်ည်း ြာလကျောလနမြင်းလကကာင့် မဖတ်စီးသည့်လရကို စုပယ်ူ 

နိုငမ်ြင်းြရှိသည့်အတွေက် လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုမဖစန်ိုင်သည်။ 
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ပု ံ ၂.၂၈ လမြဆီလွှာတိုက်စားမြင်းလကကာင်းရင်းြျေားြးီရှို ့မြင်း (ေ)ဲ၊ ဆင်လမြလလျောအလိုက် လကကာင်း 

လပး ွေန်ယက်မြင်း (ယာ) (© Yar Zar Naing Win, TAF) 

 

လမြဆီလွှာပျေက်သုဉ်းမြင်း 

လက်ရှိအလနအ ားအရ အပူပိငု်းဇုနတ်ွေင် လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုြှာ တစ်နှစ်လျှေင် လမြ 

တစ်ဟက်တာြှ အမြင့်ဆုံး ၁၁၄ တန်အ ိ ရှိနိငု်သည်။ ၂၀၀၀ ြုနှစြ် ှ ၂၀၁၂ ြုနှစအ်တွေင်း ပျှေြ်းြျှေ 

၁၄.၂ ြ ှ ၅၄.၆ တန် ိ တစ်နှစ်လျှေင် တစ်ဟက်တာြှ လမြဆီလွှာ တုိက်စားြှုရှိသည်။ အဓိကြာှ ရူပ 

(သို)့ ဓာတု ပျေက်သုဉး်ြှုြျေား မဖစ်ကကသည်။ လမြြျေက်နာှမပင် အနိြ့အ်မြင့ ် ၊ လမြဆီလွှာအြျေိုးအစား၊ 

ြှားယွေင်းသည့်စီြြံန ့်ြွေဲြှုနှင့်ရာသီဥတုတုိသ့ည်လမြဆီလွှာတုိက်စားမြင်း၏ အဓိကအလကကာင်းရင်းြျေား 

မဖစ်သည်ဟု လတာင်သြူျေားက ြှတ်ယ ူားသည်။ အလွေန် အကျွေံပျေက်သုဉး်လနလသာ လမြလပါ်တွေင ်

စိုက်ပျေိုး ားလသာ ြုိးစပါး၊ လမြပဲ၊ နှြ်းနှင့ ် ေါသီးနှ ံ အ ွေကန်ှုန်းြျေားသည် တိုက်စားြှုနည်းပါးသည့ ်

လမြြျေားနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃ ဆြ ှ၁၂ ဆ ိ လလျော့နည်းလကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ 

 

   
ပု ံ ၂.၂၉ အပူပိငု်းလဒသတွေင် လတွေရ့လသာလမြဆီလွှာ တိုက်စားမြင်း (ေ)ဲ နှင့ ် တိုက်စားြံ ားရလသာ 

လမြတစက်ွေက ်(ယာ) (© Yar Zar Naing Win, TAF) 
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ဤအြျေက်က အပူပိငု်းလဒသြှ လမြဆီလွှာပျေက်သဉု်းြှုြျေားကုိ ဆက်လက်ဆိုးရွေားြလာ လစရန် 

အလရးတကကီး  ိန်းသိြး်ကာကွေယ်ရြည်မဖစ်လကကာင်း လဖာ်မပလျှေက်ရှသိည်။ လမြဆီလွှာ ပျေက်သဉု်းြှုကိ ု

ကာကွေယ်ရန်နှင့် လမြဆီလွှာအစိုဓာတ် ိန်းသိြး်နိုင်ရန် နည်းလြ်းြျေားစွောရှိ သည်။ လလတုိက်စားြှုြှ 

ကာကွေယ်ရန် လလကာပင်ြျေား စိုက်ပျေိုးလပးနိုငသ်ည်။  

 

လလကာပင်ြျေား 

လလကာပင်အမဖစ် ကကီး ွေားနှုန်းမြန်ဆန်လသာ (သို)့ မြင့်ြားလသာ အပင်ြျေိုးစိတ်ြျေား ကုိ 

စိုက်ြင်းမြံစည်းရုိး တစ်လလျှောက်တွေင်မဖစ်လစ၊ စိုက်ြင်း ဲတွေင် အဓိကသီးနှံနငှ့် လရာလနှာ လျှေက်မဖစ်လစ 

လလတုိက်ြတ်ြှုနှုန်း လလျော့ကျေလစရန် စိုက်ပျေိုးနိုင်သည်။ ကကီး ွေားမြန်လသာ နှစရ်ှည်ပင် ဥပြာ 

လဘာစကုိင်း (အလေရာ) နှင့် လမြမပန ့်ြျေယရ်ီပင်ြျေားကုိ ဤလဒသအတွေက ် လရွေးြျေယ်စုိက်ပျေိုးသင့်သည်။ 

လလကာပင်၏အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားြာှ 

၁။ လလမပင်းတိုက်ြတ်ြှုလကကာင့် သီးနှံအ ွေကန်ှုန်းလလျော့ကျေြှုကို ကာကွေယ်ရန်၊ 

၂။ လလတိုက်စားြှုကုိ ကာကွေယ်ရန်၊ 

၃။ လလတိုက်ြတ်ြှုလကကာင့် အစိုဓာတ်ဆုးံရှုံးြှုကို လလျှော့ြျေရန်၊ 

၄။ တိရ စ္ဆာန်အစာနှင့ ်လူစာရရိှရန်၊ 

၅။ ရပ်ရွောလဒသအလိုက်  င်းရရှိရန်၊ 

၆။ လလကာပင်ြှ ရရှိလသာ သစ်ရွေကလ်ဆွေးြှ လမြဆီလွှာတွေင် လအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်း ကကယ်ေလစမြင်း တို ့

မဖစ်သည်။  

 

 

        
ပု ံ၂.၃၀ လလကာပင်ြျေားစိုက်ပျေိုး ားပုံ 
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ပု ံ၂.၃၁ ပဲစဉး်ငုံကုိ လလကာပင်အမဖစ် လမြပဲနှင့် လရာလနှာစိုက်ပျေိုး ားပုံ  

(© Yar Zar Naing Win, TAF) 

 

လမြဆီလွှာအစိုဓာတ် ိန်းသိြ်းမြင်း 

အပူပိငု်းလဒသတွေင် နှစ်စဉ ်ြိုးရွောသွေန်းြှု အလွေန်နည်းပါးပပီး ရွောသွေန်းသည့် ပုံစံြှာ ညီညာပျံေန့ှံြ့ှု 

ြရှိလပ။ အြျိေန်တိုအတွေင်းသည်း န်စွောရွောသွေနး်တတ်မြင်းလကကာင့်လမြဆီလွှာတိုက်စားြှုကုိ အားလပး 

သည်။ ွေန်ယက်သည့်ပုံစံြှားယွေင်းကလည်း ွေန်လကကာင်းတစ်လလျှောက် လရစီးဆင်းတိုက်စားနိုငသ်ည်။ 

တစ်ဖက်တွေင်လည်း ရရှိသြျှေြိုးလရြျေိန်နငှ့ ်စိုက်ပျေိုးနိုင်ရန် အြျေိန်ြ ီ ွေန်ယက်ရန ်လိုအပ်သည်။  

လမြအစိုဓာတ်ကို ိန်းသိြ်း ားနိုင်ရန်အဓိကသီးနှံြစိုက်ြပီဲြျေိုးနွေယ်ေင် ဲြှ  အကကီးမြန်လသာ 

အပင်ြျေိုးကုိသစ်စိြ်းလမြကသဇာအမဖစစ်ိုက်ပျေိုးနိုင်သည်။ ဥပြာ လမြပဲကိုအဓိကသးီနှံအမဖစ် စိုက်ပျေိုး 

လသာအပူပိငု်းလဒသတွေင ် သစ်စိြ်းလမြကသဇာသည် လမြဆီလွှာကို အကာအကွေယ်လပးသည့်အမပင် 

အစိုဓာတ်ကိ ုိန်းသိြး်ကာအာဟာရမဖည့်တင်းလပးသည်။ လမြဆီကသဇာ  က်သနလ်ာလစလရန် အ 

တွေက်လည်းရည်ရွေယ်သည်။ သစစ်ိြး်လမြကသဇာအမဖစ်စိုက်ပျေိုး ားလသာ အပင်ြျေားကုိ ပန်းပွေင့ြ်ျေိန်တွေင ်

 ယ် ိုးပပးီ လမြမြှုပ်လပးရြည်။ ၎င်းကုိ လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးအတွေက်လည်း အသုးံမပုနိုင်ပပးီ 

နှစစ်ဉ်စိုကပ်ျေိုးြှုစနစြ်ျေားကို လရရှည် တည်တံ့လစြည်မဖစ်သည်။ 

သစစ်ိြး်လမြကသဇာကိပုန်းပွေင့်ြျေိန်တွေင် ယ် ိုးလပးရြည်မဖစ်ပပးီပလဲွေန်း၊ညံပင် အစရှိသည်ြျေား 

ကုိ သုးံစွေဲနိငု်သည်။ လမြဆီလွှာကို အကာအကွေယ်လပးရံုသာြက လမြဆီကသဇာ  က်သနလ်စသည်။ 

ပဲြျေိုးရငး်ေငအ်ပင်ြျေား၏မြစ်ဖဘုက်တီးရီးယားြျေားသည် လလ ုအတွေင်းြ ှနိုက် ရိဂုျေင်ကိုဖြ်းယူပပီး 

အပင်စားသုံး၍ ရနိုင်လသာပုံစံအမဖစ် လမပာင်းလဲ လပးနုိင ် စွေြး်ရှသိည်။ ဤအြျေက်သည် 

အပင်ြျေိုးလအာင်ြှုအတွေက် အလွေန်အလရးပါလသာ အြျေက်မဖစ် သည်။ တိရ စ္ဆာန်လြျေးြျေားကုိ ည့်လုိက 

 ည့်သွေင်းလပးနိုင်သည်။ စိုက်ပျေိုးသည့် အပင ် အြျေိုးအစားအလိုက် တစ်ဧကြ ှ နိုက် ရိဂုျေင် ၄၀ ြ ှ

၂၀၀ လပါငအ် ိ  ုတ်လွှတ်လပးနိုင်စွေြ်း ရှိသည်။ သစ်စိြ်းလမြကသဇာ စိုက်ပျေိုးမြင်းမဖင့် လနာက်စုိက်ြည့် 

အဓိကသီးနှံအတွေင် နိုက် ရိဂုျေင်ရရှိနိုင်ြှု ပြာဏ ၄၀ ၆၀ ရာြုိင်နှုန်း  ိတိုးပွေားလာနုိင်သည်။ 

 သစစ်ိြး်လမြကသဇာြင်းကို  ယ် ိုးလမြမြှုပ်ပပီးသည့်အြါ လဆွေးလမြ့လနလသာ ပင်ကကငး် 

ပင်ကျေန်ြျေားြ ှသီးနှံပငအ်ာဟာရြျေား  ုတ်လွှတ်လပးပပီးလနာက် သီးနှံအတွေက် ရရှိလစြည် မဖစ်သည်။ 
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နိုက် ရိဂုျေင်၊ ပိုတက်စီယံ၊ လဖာ့စဖိုရပ်၊ ကယ်လ်စီယံ၊ ြဂ္ဂနီစီယံနှင့် ဆာလဖာ ဓာတ်ြျေား 

တိုးပွေားလာလစနုိင်သည်။ လမြမြှုပ် ားသည့် ပင်ကကင်းပင်ကျေန်ြျေားလကကာင့် လမြတွေင်းြိုက်ြရုပ်လှုပ်ရှား 

ြှုသည ် ြှိုြျှေင်ြျေား၊ လစးကပ်လသာ ပစ္စည်း ွေကလ်ပါ်လာပပီး လမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံ ပိုြိုလကာင်းြွေန်ကာ 

အပင်ကျေန်းြာလရးကိ ုအကျေိုးမပုသည်။ 

 သစစ်ိြး်လမြကသဇာ၏ အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားြာှ  

• လမြဆီလွှာကိ ုဖုန်းအပ်လပးပပီး တိုက်စားြှုြ ှကာကွေယ်လပးမြင်း၊ 

• လမြဆီလွှာဖွေဲ စ့ည်းပုံ၊ အာဟာရပါေင်ြှု တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာမြင်း၊ 

• လမြဆီလွှာအစိုဓာတ်နှင့်အပူြျေိန် တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာမြင်း၊ 

• လပါငး်မပဿနာလမဖရှင်းနိုင်မြင်း၊ 

• လမြဆီကသဇာ  က်သန်လာလစမြင်းတို ့မဖစ်သည်။ 

 

   
ပု ံ၂.၃၂ သစစ်ိြ်းလမြကသဇာ ပဲတီစိြ်း  ယ်ြ ိုးြီနှင့်  ယ် ိုးပပီးလနာက်ပုံ  

(© Yar Zar Naing Win, TAF) 

 

  
ပု ံ ၂.၃၃ တိုက်စားြရံလသာ လမြ (ေ)ဲ နှင့်  ယ်ြ ိုးြ ီ ညံပင် ပန်းပွေင့်ြျေိန် (ယာ) 

(© Yar Zar Naing Win, TAF) 
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၂.၁၀.၃ လရစုလဆာင်းမြင်း 

 သီးနှံတစ်ြျေိုးလအာင်မြင်မဖစ် ွေန်းရန်လရသည် ပဓာနကျေသည်။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးရာသီ လနာက်ပိုင်း 

အ ူးသမဖင့ ် ပန်းပွေင့်ပပီးလနာက်ပိုင်းတွေင် လရလိုအပ်ြျေက်ရှိပါက အ ွေကန်ှုန်း လလျော့နည်းတတ်ပပီး 

တစ်ြါတစ်ရံလုံးေဆံုးရှုံးသည်အ ိမဖစ်တတ်သည်။ ြိုးလရြျေိန်နည်းပါးသည့်အတွေက် လနာက်ပိုင်း ကာ 

လတွေင ်သံုးစွေဲနိငု်ရန် ြိုးရွောသွေန်းြျေိန်တွေင် စုလဆာင်း  ားရြည်။ ၁၄ ြီတာ x ၆ ြီတာ အလျေားအနံရှိပပးီ 

၂ ြီတာနက်လသာ ကန်ငယ်တစ်ြုတူးပပးီ ၅၀၀ mesh ဗီနိုင်းစဖင့ ်ကန်အတွေင်းပိုငး်နငှ့် လဘာင်ြျေားကုိ 

ဖုံးအုပ်ကာလရသိုလလှာင် ားနိုင်သည်။ဤကန်ြလှရကိုသီးနှံလရလိုအပ်ြျေိန်တွေင် ၂ ဧကစိုကြ်င်းအတွေက် 

၂ ကကြိ ် လပးသွေငး်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ြိုးလနှာင်းရာသီလရလုိအပ်ြျေိန်တွေင် ဤစနစက် လတာင်သ ူ

လယ်သြားြျေားအတွေက် လွေန်စွောအကျေိုးရှိြည်မဖစ်သည်။ ကုန်ကျေစရိတ်သက်သာလသာ နည်းပညာ 

တစ်ြုလည်းမဖစ်သည်။  

 

               
ပု ံ ၂.၃၄ YAU ရိှ ၅၀၀ ဗီနိငု်းစဖုံးအုပ် ားလသာ လရကန်ငယ် (ေ)ဲ ၊ မပင်ဦးလွေင်လကာ်ဖီမြံတွေင် 

လတွေရ့ှိရလသာ လရကန်ငယတ်စ်ြု (ယာ) (© Myint Thaung) 

 

၂.၁၀.၄ မဖည့်စွေက်လရ လပးသွေင်းမြင်း 

 မဖည့်စွေက်လရလပးသွေင်းမြင်း- ြိုးလရြံစိုကပ်ျေိုးလသာ သီးနှံြျေား ပုံြနှ်ကကးီ ွေားြှု အတွေက် 

အစိုဓာတ်အလုံအလလာက်ရရလစြည့်် ြုိးလရြျေိန်ကုိ ြရရှိလသာအြါ အ ွေကန်ှုန်း တည်ပငိြ်မြင့်ြားရန် 

အတွေက် အဓိကလိုအပ်လသာ လရပြာဏအနည်းကိ ု လပးသွေငး်သည့် နည်းလြ်းမဖစ်ပပီး ပူမပင်း 

လမြာက်လသွေလ့သာကာလအတွေင်း ြိုးလကာင်းလသာက် သီးနှံြျေား အ ွေကန်ှုန်းအလပါ်တွေင် လမြဆီလွှာ 

အစိုဓာတ်လိုအပ်ြျေက်လကကာင့် ဆုိးကျေိုးြျေား မဖစ်လပါ်လစမြင်းကို လလျော့ပါးလစရန်  ိလရာက်စွော 

တုံ ့မပန်လပးမြငး်မဖစ်သည်။ လရမဖည့်စွေက်လပးသွေင်းမြင်းသည် အလရးကကီးသည်။ သီးနှံကကီး ွေားြှု 

အဆင့်ြျေားတွေင ်သီးနှံအ ွေက်နှုန်းနှင့် လရ ုတ်လုပ်နိုင်ြှုတိုက့ို တိုးတက်လကာင်းြွေန်လစသည်။ 
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လရမဖည့စ်ွေကလ်ပးသွေင်းမြင်း၏ အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား 

• လရမဖည့်စွေက်လပးသွေငး်မြင်းသည် လွေယ်ကူရုိးရှင်းလသာ်လည်း (ြလရရာသည့် ြိးုလရြျေိန်ကိ ု

ြှီြိုအား ားလနရန်ြလိုဘဲ) အလကာင်းဆံုးအြျေိန်တွေင်သီးနှံစုိက်ပျေိုးရနန်ှင့စ်ီြံြန ့်ြွေဲနုိင်ရန် 

လယ်သ ြားြျေားကုိ အလ ာက်အကူမပုသည့့် ြျေားစွော ိလရာက်ြှုရှိလသာ နည်းပညာမဖစ်သည်။ 

• လရပြာဏအနည်းငယ် မဖည့်စွေက်လပးသွေင်းရံုြျှေမဖင့် ဂျေု ံ နှင့ ် ဘာလီအ ွေကန်ှုန်းြျေား 

အကကီးအကျေယတ်ိုးတက်မြင့်ြားလာလကကာင်းကို နိုငင်ံအလတာ်ြျေားြျေားရိှ ကွေငး် စြ်းသပ ်

ြျေက်ြျေားက လဖာ်မပလျေက်ရှသိည်။ 

• လရမဖည့်စွေက်လပးသွေငး်မြင်းအားမဖင့် လယ်သြားြျေားသည် သီးနှံြျေားကုိ လစာစီးစွော 

စိုက်ပျေိုးနိုင်ကကပပီး ပူမပင်းလသာ လဒသြျေားတွေင် အလွေန်ပမူပင်းြျေိန်နှင့ ် ြိုးလြါင်မြင်း ဒဏ်ကိ ု

 ိလတွေ ့မြင်းြှလသာ်လည်းလကာင်း၊ လအးလသာလဒသြျေားတွေင် ဆီးနှင်း ကျေမြင်းြှလသာ် 

လည်းလကာင်း ကာကွေယ်လရှာင်လွေဲနိုင်ပပးီ အ ွေက်နှုန်း ြျေားလည်း တိုးတက်မြင့ြ်ား 

လာလစသည်။ 

 

လရမဖည့်စွေကလ်ပးသွေင်းနည်း ကျေင့်သုံးရန်အတွေက် စိနလ်ြါ်ြှုြျေား 

 သဟဇာတမဖစ်လအာင်လုိက်နာကျေင့်သုံးရန်အတွေက် ဇီေရုပ်သွေင်ဆိုင်ရာ စီးပွေားလရး၊ စွေြး်ရည်၊ 

သုတဆိုင်ရာ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားြှာ- 

 ၁။ လမြဆီလွှာအနုအကကြ်းသည် လရမဖည့်စွေက်လပးသွေင်းရာတွေင် အဓိက အဆံုး 

အမဖတ်လပးြည့် အြျေက်မဖစ်သည် သီးသန ့်လမြြျေားတွေင် လရ ိန်းနိုငစ်ွေြး် နိြ့်ကျေပပီး ရွှံ လ့စး 

ပါေငြ်ှုြျေားလသာ လမြြျေားနှင့ ်နှိုင်းယှဉ်ပါက လရစိြ့်ေင်နှုန်း မြင့်ြားသည်။ 

 ၂။ သီးနှံပငအ်ြျေိုးအစားသည် လရလပးသွေင်းရြည့်အနက်ကုိ ဆံုးမဖတ်ရာတွေင် 

အလရးကကီးလသာ အြျေက်တစ်ြုမဖစ်သည်။ သီးနှံတစ်ြျေိုးနငှ့်တစ်ြျေိုး လရလိုအပ်ြျေက် ြတူ 

ညီကကလပ။ 

 ၃။ လရလပးသွေင်းရြည့်လနရာ၏ လမြြျေက်နှာသွေင်မပင်သည်လည်း အလရးကကီးလသာ အြျေက် 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ လမြြျေက်နာှမပင်ြညီညာပါက လရသည် ပုံြနှ်နှုန်းမဖင့် 

စီးဆင်းနိုင်ြည်ြဟုတ်ဘဲ ကွေငး်၏ လနရာအနှံသ့ို ့ လရာက်ရှနိိုငြ်ည်ြဟုတ်ပါ။ 

ဤအလမြအလနြျေိုးတွေင် လရပန်း သိုြ့ဟုတ် အစကြ်ျေလရသွေင်းနည်း သုံးစွေဲရန် 

လ ာက်ြံအကကံမပသည်။ 

 ၄။ လရလလှာင်ကန်ေငဆ့ံ်သည့်ပြာဏသည် သီးနှံ၏ လိုအပ်ြျေက်ကို မဖည့်ဆည်း 

လပးနိုငရ်ြည်မဖစ်သည်။ လမြကိ ု တူးရန်ြှာ အ ူးသမဖင့ ် လေးလံလဒသြျေားတွေင် 

အလွေန်လစျေးကကးီသည်။ ေင်ဆ့ံအားကုိ ဆံုးမဖတ်ရာတွေင် သီးနှံပင၏် လိုအပ်ြျေက်အတွေက် 
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လုံလလာက်ရြည်မဖစ်ပပီး လရစုလဆာင်သိုလလှာင်ရာတွေင် အလပါ်ပိုငး်ရှိ လရလေလရလဲ 

ဧရိယာြှ စီးဆင်းလာလသာ လရကို စုလဆာင်နိငု်ရြည်။ လရလေလရလဲလဒသ ြလု ံ

လလာက်ပါက လရလလှာင်ကန် မပည့်ြည်ြဟုတ်ဘဲ သီးနှံပင ် လိုအပ်ြျေက်ကို မဖည့်စွေြ်း 

နိုငြ်ည်ြဟုတ်ပါ။ 

 ၅။ မဖည့်စွေက်လရအနက်နငှ့် အြျေိန်သည်လည်း အလရးကကီးလသာ ဆံုးမဖတ် ျက ် တစ်ြ ု

မဖစ်သည်။ မဖည့်စွေက်လရသည် သီးနှံပင်၏ လရလိုအပ်ြျေက်ကိ ု အမပည့်အေလပးသွေင်းရန် 

ြရည်ရွေယ်ပါ။ သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း သိသာစွော တုိးတက်မြင့်ြားရန်အတွေက် 

အဓိကကျေလသာ နှုန်း ားမဖစ်ပပးီ လမြာက်လသွေ  ့ လသာနှစတ်ွေင် သီးနှံပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုြှ 

ကာကွေယ်ရန်မဖစ်သည်။ မဖည့်စွေက်လရ၏ အနက်ကုိ သတ်ြှတ်ရန်လုိပပးီ တစ်ကကိြ်၊ 

နှစက်ကိြ်တည်း အားလုံး လပးသွေငး်မြင်း က် နှုန်း ားအနည်းငယ်စီ မဖည့်စွေက် 

လပးသွေငး်နိုင်ရန် လရသိုလလှာင်ြှုကုိ ပုံစံြျေြှတ် ားက ပိုြိုလကာင်းြွေန်သည်။ 

CSA ြဏ္ဍိုင်ြျေားသုိ ့အလ ာက်အကူမပုပုံ 

 မဖည့်စွေက်လရ လပးသွေငး်မြင်းသည် ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု တုိးတက်မြင့်ြားလစပပီး၊ လယ်ယာ 

အသကလ်ြွေးနှင့ ် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှု တုိးပွေားလစသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု ဆုိးကျေိုးြျေားကုိ လည်း 

ြံနိုင်ရည်ရှိလစသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် သဟဇာတ မဖစ်လစလသာ ြဟာဗျေူဟာ ြျေားသည် 

လပါင်းစည်းလဆာင်ရွေကြ်ှသာ  ိလရာက်ြှု ရှိြည် မဖစ်သည်။ ြိုးလကာင်း လသာက် လဒသြျေားတွေင် 

ြဟာဗျေူဟာြျေားသည် လရစီြံြန ့်ြွေဲမြငး်၊ သီးနှံတိုးတက်လအာင် မပုမပင်မြင်း၊  ွေန်ယက် 

စိုက်ပျေိုးနည်းြျေား၊ ြူေါဒြျေားနငှ့် လူြှုစီးပွေားနငှ့် အမြားမပဿနာ ြျေားအားလံုး မြုံငုံြရိန် လိုအပ် သည်။ 

ပုံြှန်ြဟုတ်လသာ  ြုိးရွောသွေနး်ြှု (နည်း/ြျေား) ကုိ ကြ္ဘာကကီး ပူလနွေးလာမြင်း၏ ရလဒ် အမဖစ ်

အပူပိငုး်လဒသြျေားတွေင် ကကုံ လတွေရ့ြည်မဖစ်သည်။ ြုိးရွောသွေနး် ြှုလလျော့နည်းမြင်းသည် 

လက်ရှကိကုံ လတွေရ့လသာ ြုိးလသာက်သီးနှံြျေား၏ အစိုဓာတ် လလျော့ပါး မြင်းဒဏ်ကို  ပ်လလာင်း 

ြံစားလစရြည်မဖစ်သည်။ အကျေိုးဆက်အလနမဖင့် ြိုးလသာက်ဇုန်၏ အစွေနအ်ဖျေားရှိ လဒသအြျေို  ့ သည် 

အပူပိငု်းစိုကပ်ျေိုးလရးကုိ လဆာင်ရွေကန်ိုငက်က လတာ့ြည် ြဟုတ်လပ။ ြုိးလရြျေိန်သည် ပုံြနှ် ြဟုတ်ဘဲ 

မပင်း န်သည်လည်း ရှိနိငု်သည်။ ြိုးလြါင် ရာသီြျေိန် ပိုြိုကကာမြင့်လာြည်မဖစ်သည်။ 

သီးနှံအ ွေကန်ှုန်းြျေားနငှ့် WP ဆံုးရှုံးြှု ြျေားသည် ဤက့ဲသုိ ့ လမြာက်လသွေရ့ာသီြျေားအတွေင်း အစိ ု

ဓာတ်လလျော့နည်းြှုဒဏ် ြံရြျေိန်နငှ့ ် အဓိက ဆက်စပ်လျေက်ရှကိကသည်။ ြုိးရာသီအတွေင်း ကကာရှည် 

ြိုးလြါငပ်ါက (ကြ္ဘာကကီး ပူလနွေးလာြှု လကကာင့်) သီးနှံမဖစ ်ွေန်းြှု အလမြအလနပိုြိုဆုိးရွေားလာပပီး 

အကျေိုးဆက်အလနမဖင့် အ ွေကန်ှုန်း  ပ်ြံလလျော့ကျေသွေားြည်မဖစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ် ဖွေင့ဆုိ်ြျေက ် အရ 

မဖည့်စွေက်လရ လပးသွေငး်မြင်းကို အလမြအလနနှစြ်ျေိုးတွေင် မပုလုပ်သည်။ ြိုးနည်းြျေိန်နည်းလသာ အြါနှင့ ်

အစိုဓာတ် ိန်းသိြး်ြှု လလျော့နည်းလသာအြါ အစား ိုးနိုငရ်န် လရသွေင်းလပးမြင်းနှင့် 

လမြာက်လသွေလ့သာအြါ လမြဆီလွှာအစိုဓာတ် လလျော့နည်းြှုဒဏ် ြံရမြင်းကိ ုလလျော့ပါးလစရန် မဖစ်သည်။ 
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ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုနငှ့်အညီ စနစက်ိ ုလိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစရန် SI ဒီဇိုင်းြျေား လရးဆွေဲရန်အတွေက် 

ြိုးလရြျေိန ် စရုိက်လက္ခဏာြျေား လမပာင်းလဲြှုနငှ့် မဖစ်နိုငလ်မြရှိလသာ လမြာက်လသွေ ့ရာသီအြျေိန် ကာလ 

အတိုင်းအတာကိ ုြန ့်ြှနး်တွေက်ြျေက်ရန် အလရးကကီးြည် မဖစ်သည်။ 

မဖည့်စွေက်လရလပးသွေင်းမြင်းသည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုကုိ လလျော့ပါးလစသည်။ 

 မဖည့်စွေက်လရလပးသွေင်းမြင်းသည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ုတ်လွှတ်ြှုကုိ နည်းလြ်း နှစသ်ွေယ် မဖင့် 

လလျော့ပါးလစသည်။ 

 (၁) ြိုးလကာင်းလသာက် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက SI သည် အ ွေကန်ှုန်း 

တိုးတက်မြင့ြ်ားလစပပးီ အပင်ဇေီဓာတုတွေင် ကာဗွေန် ိန်းသိြး်ြှုကို ပိုြိုမြင့ြ်ား လစြည် မဖစ်သည်။ 

အ ူးသမဖင့ ် အပင်အကကင်းအကျေန်ြျေားကုိ လမြဆီလွှာတွေင်း မပန်လည်  ည့်သွေင်း ပါက သိုြ့ဟုတ် 

လမြဆီလွှာကိ ု လမြဖံုးသီးနှံမဖင့် ြျေားြျေားဖံုးအုပ် ားနိုင်ပါက လမြဆီလွှာ လအာ်ဂဲနစက်ာဗွေန် (SOC) 

စုလဆာင်းြှု ပိုြိုမြင့်ြားလာြည်မဖစ်သည် (Lal, 2004) ။ လမြဆီလွှာ 

လအာ်ဂဲနစ်ကာဗွေန်ပိုြိုြျေားမပားလာမြင်းက လမြဆီလွှာပိုြို က်သန် လကာင်းြွေန်လာ လစပပီး လမြဆ ီ

လွှာတုိက်ြှုလကကာင့် အာဟာရစိြ့ေ်င်လပျောက်ဆံုးြှုကို လလျော့ပါးလစပပးီ ပိုြိ ု လကာင်းြွေန်လသာ 

အကျေိုးဆက်ြျေားရရှလိစြည်မဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိ ့ လမြဆီလွှာ  က်သန်ြှု မြင့်ြားလာလစမြင်းက 

ဓာတ်လမြကသဇာသုံးစွေဲြှုကို လလျော့ပါး လာလစပပီး လမြကသဇာ  ုတ်လုပ် သုးံစွေဲြှုနှင့် ဆက်စပ်လျေက်ရှလိသာ 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ြျေလစမြင်းလကကာင့်  ပ်လလာင်းလလျော့ပါးလစသည့် 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေား ရရှိလစြည်မဖစ်သည်။ 

(၂) လယ်ယာသွေငး်အားစုအနည်းငယ်ြျှေသာ သုးံစွေဲမြင်းနှင့န်ှိုင်းစာလျှေင် SI နည်းမဖင့ ် လရရှည် 

တည်တ့ံလသာအ ွေကန်ှုန်း ပိုြိုလာမြင်းကိ ုြံစားရြည်မဖစ်သည်။ ကုန ်ုတ် လုပ်ြှုတစ်ယူနစ ်အတွေက် 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှုသည် လလျော့နည်းလာ ြည်မဖစ်သည်။ (အလသးစိတ် သိလိုပါက 

Nangia et al. 2018 ကိုကကည့်ပါ။) 

၂.၁၁ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်စိုက်ြင်းြျေားအတွေက် တိုးတက်လကာင်းြွေန်လသာ အစက်ြျေ လရသွေင်းနည်း 

၂.၁၁.၁ လရလြျွေတာသုးံစွေဲသည့်နည်းပညာ/ အစက်ြျေလရသွေင်းနည်း 

သီးနှံစုိက်ပျေို း တုလ်ပ်ုရာတွေင် လရသည် ပဓာနကျေသည်။ ြုိးလရြျေိန်ရှားပါးြှုလကကာင့် 

သီးနှံပျေက်စးီဆံုးရှုံးြှုသည် အပူပိငု်းဇုနလ်ဒသအတွေက် အဆန်းြဟုတ်လတာ့လပ။ ဥယျောဉ်မြံ 

သီးနှံြျေားစုိက်ပျေိုးရာတွေင် လရသွေင်းစနစလ်ရွေးြျေယ်ြှုသည် အလွေန်အလရးကကီးသည်။ အသုးံြျေား လသာ 

လရသွေင်းနည်းစနစ်ြျေားြှာ လကကာင်းလဖာ်လရသွေင်းနည်း၊ လရပန်းကရား (သို)့ လရဖျေန်းစက် မဖင့ ်

လရသွေင်းနည်းနငှ့ ်အစကြ်ျေလရသွေင်းနည်းြျေားမဖစ်ကကသည်။ 

လမြ ဲသိုပ့ိုက်မြှုပ်လရသွေင်းနည်းလည်းရှိသည်။ တစ်ြါတစ်ရံ အစကြ်ျေလရသွေင်းနည်း သည် 

လရကိုလြျွေတာသံုးစွေဲရာတွေင် အ ိလရာက်ဆံုးနည်းမဖစ်သည်။ လရပန်းစနစသ်ည် ၇၅ - ၈၅ ရာြုိင်နှုန်း 
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 ိလရာက်ြှုရှပိပီး၊ အစက်ြျေနည်းသည် ၉၀ ရာြုိင်နှုန်းနှင့အ် က်ရှသိည်။ ကုနက်ျေစရိတ်ြျေား 

မြင်းလကကာင် ့ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင်  သုးံစွေဲနိငု်သူနည်းသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက် စိုက်ပျေိုးသူ ြျေားသည် 

လရကိုအလမြာက်အမြားသံုးစွေဲလလ့ရှိမြင်းလကကာင့်ဟငး်သီးဟင်းရွေက်သီးနှံြျေား၏ အြှန်တကယလ်ရလို 

အပ်ြျေက်ကိြုသိမြင်းြာှလည်းအဟန ့်အတားတစ်ြမုဖစ်လျှေက်ရှသိည်။ ၂၀၀၈ ြုနှစ် ိ မြန်ြာနုိင်ငံတွေင် 

အလသးစားအစကြ်ျေလရသွေင်းစနစ် ၅၀၀၀ ြန ့် တပ်ဆင်သံုးစွေဲလျှေက်ရှလိကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ 

 

      
ပု ံ ၂.၃၅ လရပန်းကရား၊ လရသွေင်းစနစ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် အသုးံြျေားလသာလရလပးစနစမ်ဖစ်သည် 

(Source: journals.ashs.org and sandeepdripirrigation.com). 
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လရကို အစက်ြျေနည်းစနစသ်ုးံမြင်း၏ အလမြြံကျေလသာ အစိတ်အပိုင်းြျေား 

 
ပု ံ၂.၃၆ အစက်ြျေလရသွေင်းစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းြျေား  

(Source: https://www.amazevegegarden.com/458/modern-drip-irrigation-systems-set-you-free/). 

 

 အစကြ်ျေလရသွေင်းစနစတ်ွေင် ကရိယာငယ်ြျေားြှ လရပန်း ွေကသ်ည့် လရသွေင်းစနစ ်

အဖွေဲ အ့စည်းပါရှိသည်။  ွေက်လာလသာလရသည် အပင်နှင့် အလွေန်နးီကပ်လသာ လမြြျေက်နှာမပင် လပါ်သုိ ့

လရာက်ရှိသွေားသည် (သို)့ လမြလအာက်အမြစ်ရှရိာသို ့ တိုက်ရုိက်လရာက်ရှသိွေားသည်။ လရရှားပါးသည့် 

လဒသြျေားအတွေက် အ ူးသင့လ်လျော်လသာ နည်းမဖစသ်ည်။ လရသွေင်း စိုက်ပျေိုး လရးတွေင် 

အတန်းလိုက်စိကု်လသာသီးနှံြျေား၊ လမြဖုံးသီးနှံြျေား၊ သစသ်ီးမြံ၊ ဥယျောဉ်၊ ဖန်လုံအိြ် ြျေား၊ 

ပျေိုးြငး်ြျေားတွေင်အသုးံမပုသည့်  ုတ်လွှတ်လသာကရိယာလရကို ြတူညီလသာ နည်းလြ်း ၃ သွေယ်မဖင့ ်

လပးလေသည်။အစကြ်ျေမြင်း၊လရပွေက ်မြင်းနှင့လ်ရပန်းအလသးစားတိုမ့ဖစ်ကကသည်။ အစကြ်ျေနည်းတွေင် 

လရကိုအစကင်ယ်လလးြျေား(သို)့အြျှေင်တန်းလလးြျေား အမဖစ်  ုတ်လွှတ်သည်။လရပွေက် မြင်း(ပလုံစ)ီ 

နည်းတွေင ်လရြျေားပလံုစပီွေက် လာပပီး၊ အလသးစား လရပန်းြှာြူ အလေးသို ့ပန်း ွေက၊် ပက်ဖျေန်း (သို)့ 

အြှုန်အြွှားအမဖစ်  ွေကလ်ာသည်။ 

MI အလသးစားလရလပးသွေင်းနည်းစနစ်၏လရလြျွေတာနိုငြ်ှုအလနအ ားကုိ ၂ ြျေိုးြွေဲမြားနိုင် 

သည်။ အလမြာက်လရသွေင်းနည်းနငှ့်အစိုလရသွေင်းနည်းဟူ၍ အယူအဆ ၂ ြျေိုးရှိသည်။ အလမြာက်လရ 

လြျွေတာနည်းြှာ သီးနှ ံ တစ်ြျေိုးအတွေက် လရသုံးစွေဲြှုကို လလျှော့ြျေမြင်းမဖစ်သည်။ အစိုလရလြျွေတာနည်းြှာ 

https://www.amazevegegarden.com/458/modern-drip-irrigation-systems-set-you-free/
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သုးံစွေဲလိုက်လသာ လရပြာဏကို လမပာင်းလဲမြင်းြမပုဘဲ သီးနှံအ ွေက ် နှုန်းကို တိုးမြငှ့်ရန်အတွေက် 

လဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖစ်သည်။  

MI နည်းပညာသည်ြိုးလြါငလ်သာအြါ(သို)့လမြာက်လသွေလ့သာလဒသြျေားတွေင် 

လရလပးသွေင်းနိုငြ်ှု 

နည်းပါးမြင်းအန္တရာယ်ကိုလလျှော့ြျေရန်အတွေက်အကျေိုးြရှိသည့်လမြတွေင်းလရအလငွေပ့ျေံမြင်း၊လလတုိက်ြတ်

ြှု၊ ရွေက်အုပ်ဧရိယာြှ လရလငွေပ့ျေံမြင်းနည်းပါးလစပပီး  ိလရာက်စွော သုးံစွေဲနိငု်မြင်းလကကာင့်မဖစသ်ည်။ 

ဤနည်းပညာကိ ု လရဆင်းစိုက်ပျေိုးလရး တက္က သိလု် စပါးြငး်နငှ့် လမပာင်းြင်းြျေား၌ ၂၀၁၈ ြုနှစတ်ွေင် 

စတင်သုံးစွေဲြ့ဲလသာ်လည်း ြိုးြျေားသည့်အတွေက် အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုကို ြဆန်းစစ်နိုင်လသးပါ။ 

 

     
ပု ံ၂.၃၇ လရဆင်းစိုက်ပျေိုးလရးတက္က သိလု် စပါးြင်းတွေင် အစကြ်ျေလရလပးသွေင်းလနပုံ 

(© Myint Thaung) 

 

ပု ံ ၂.၃၈ လမပာင်းဖူးစိုက်ြင်းတွေင် အစကြ်ျေ လရလပးသွေငး်လနပုံနှင့် လရအစကြ်ျေပိုက်တစ်ြု 

အနီးကပ်မြင်ကွေင်းပု ံ(Source: irrigationaustralia.com.au) 
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၂.၁၁.၂ လမြကသဇာနှင့်လရာလနှာလရအစကြ်ျေမြင်း (Fertigation)  

လမြကသဇာကိသုြာရိးုကျေနည်းမဖင့် ည့်သွေင်းပါကပျေံန့ှံြ့ှုြညီညာမြင်း၊ပိုြို  ည့်သွေင်းြိမြငး် 

ြျေားရှတိတ်သည်။အပင်၏သက်တြ်းအြျေိုးြျေိုးတွေင်အသင့လ်လျော်ဆံုးလရလိုအပ်ြျေက်ကို တိကျေစွောလပး 

သွေငး်နိုင်လသာနည်းစနစ်ြာှလမြကသဇာကိလုရနှင့်လရာလနှာလပးသွေငး်မြင်းမဖစ်သည်။ ပိုြိုတိကျေလသာ နည်း 

ပညာတစ်ြုမဖစပ်ပီး လရတွေင်လပျော်ေင်နိုင်လသာ လမြကသဇာကို ပြာဏတိကျေစွောမဖင့် သီးနှံပင၏်အမြစ်သို ့

အလရာက်လပးပိုန့ိုငရ်န်အစက်ြျေလရသွေငး်စနစ် ဲသိုလ့ပါင်း ည့်လိုက်မြင်းမဖစ်သည်။ လရဖျေန်းစနစက်ဲသ့ို ့

 ိလရာက်ြှုနည်း လသာ စနစ ်ဲသို ့ ည့်သွေင်းသုးံစွေဲနိုင်လသာ်လည်း drip tape ကုိ သုးံစွေဲလသာစနစြ်ှာ 

ပိုြိ ု ိလရာက်ြှုရှသိည်။ 

လရကိုပိုြိ ုိလရာက်စွော အသုးံမပုမြင်း 

Drip နည်းစနစ်သည် အမြစ်လနရာသိုလ့ရကိုတိုက်ရုိက်လပးသည်။ အပင်တစ်ပင်၏ 

အမြစ်စနစ်သည်အာဟာရြျေားကုိြျေားြျေားစားစားစုပ်ယူနိုင်သည်။ဤနည်းလြ်းသည်အပင်၏တစ်

သျှေူးြျေားြတှစ်ဆင့် အပင်အာဟာရလုိအပ်ြျေက်ကို ဆန်းစစပ်ပီး တိကျေစွော  ည့်သွေင်းလပးနိုငလ်သာ 

နည်းလြ်းတစ်ြမုဖစ်သည်။ သြာရိးုကျေလရလပးသွေင်းမြင်းသည် လမြကသဇာြျေားလမြဆီလွှာအနှံ ့

ပျေံန့ှံလ့ရာက်ရှိသွေားပပီး လမြလဆာင်လရာဂါပိုးအန္တရာယ် ပိုြိုကကးီ ွေားလာနိုငသ်ည်။ Drip နည်းစနစသ်ည် 

သီးနှံပင၏်အမြစ်ဇုန်လနရာသိုသ့ာ လရာက်ရှိသွေားြည်မဖစလ်သာလကကာင့် လမြဆီလွှာအတွေင်း 

လရာဂါကူးစကမ်ပန ့်ပွေားြှုကုိ လလျော့ပါးလစနိုင်သည်။ ဤနည်းစနစ်သည်အရွေက်၊ ပင်စည်၊ အသီးတိုန့ှင့ ်

လရ ိလတွေြ့ှုတိုက့ို လလျှော့ြျေလပးမြင်းအားမဖင့် လရာဂါတိုးတက်မပန ့်ပွေားြှုကို အနည်းဆံုးမဖစ်လစသည်။ 

 ိုအ့မပင် ဤနည်းလြ်းသည် အပင်၏အမြစ်ဆီသိုသ့ာ လရတိုက်ရုိက်လရာက်ရှသိွေားမြင်းလကကာင် ့

လရလွှြ်းြိုးမြင်းကင်းလေးကာ လပါငး်နှိြ်နငး်ရာတွေင်လည်း ြျေားစွောလွေယ်ကသူည်။  

 စိုက်ပျေိုးသူြျေားသည် subsurface drip irrigation (SDI) ဟုလြါ်လသာ လမြကကီး လအာက်တွေင် 

ပိုက်ကိ ု မြှုပ်ကာ လရလပးမြင်းကို သုးံကကသည်။ ဤနည်းလြ်းသည် လရပိုက်ကိ ု လနလရာင်မြည်နှင် ့

တိုက်ရုိက် ိလတွေလ့စမြင်းြရှိလစရံုသာြကလပါင်းရှင်းမြင်းနှင်က့ကား ွေန်လိုက်မြင်းြျေား မပုလုပ်လသာ 

အြါတွေင် ိြိုက်ပျေက်စီးမြင်းတိုြ့ှလည်းသကသ်ာလစနိုင်သည်။  ုိမ့ပင်ဤနည်းလြ်းသည် အမြစ်ဆီသို ့

လရကိုတိုက်ရုိက်လရာက်နိုင်လသာလကကာင့်လရြျေားအလဟဿမဖစ်မြင်း၊လရြိုး/လငွေ ့မပန်မြင်းတိုက့ိလုလျော့ပါး 

လစသည်။  

 Drip နည်းလြ်းမဖင့်စိုက်ပျေိုးမြင်းသည်  ိလရာက်လသာနည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ 

ပုံြနှ်သြားရုိးကျေ လရလပးလေမြင်းြှ လရနှင့်လမြကသဇာလ ာက်ပံ့လပးြှုတိုက့ို ပိုြို ိလရာက် 

လစနိုင်သည့်အမပင်လရြျေားအလဟဿဆံုးရှုံးမြင်းကုိလည်းကင်းလေးလစသည်။ တိကျေစွောလရလပးလေ 

နိုငမ်ြင်းလကကာင့ ်သီးနှံမဖစ် ွေန်းလအာင်မြင်ြှု ပိုြိလုကာင်းြွေန်လစပပီး ကုန် ုတ်လုပ်ြှု တိုးတက်လစသည်။ 

ဤနည်းလြ်းနှင့ြ်တူဘဲ သြာရိးုကျေ လရလပးလေမြင်း ြျေားမဖစ်လသာ လရပန်းကရားမဖင့် လလာင်းမြင်း၊ 
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စိုက်ြင်းကိ ုလရလွှြ်းြိုးလစမြင်းြျေားသည် လယဘုယျေအားမဖင့် လရရှည်ြတည်တံ့နိုငလ်သာ လရသံုးစွေဲသည့် 

စိုက်ပျေိုးနည်းလြ်း ြျေား မဖစ်သည်။  

 Drip နည်းလြ်း၏ အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားတွေင် အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းမြင်း၊  ွေကက်ုန ်

အရည်အလသွေးမြင့်မြင်း၊ လစာလစာြူးဆွေတ်နိုင်မြငး်၊ လမြကကီးြှကးူစက်လသာ လရာဂါ ြျေား၏ 

အန္တရာယ်ြှလလျော့ြျေလပးနိုင်မြင်းစသည်တိုပ့ါေင်ပါသည်။  လရသံုးစွေဲြှု ပိုြို ိလရာက် လကာင်းြွေန် လာပပီး 

ညီညာပျံေန့ှံစ့ွော လပးသွေငး်နိုင်မြင်းလကကာင့ ် လမြဆီလွှာ ြာလကျော အစုိင်အြဲမဖစ်မြင်းကို သက်သာ 

လလျော့ပါးလစသည်။ လပါငး်မပဿနာလည်းလလျော့ပါးပပီးလရလပးသွေင်းလနစဉ်ြှာပင် လပါငး်နှိြ် နင်းမြင်းနှင့ ်

အမြားကွေင်းလုပ်ငနး်ြျေားကို တစ်ပပိုင်တည်းလဆာင်ရွေကန်ိုငသ်ည်။ လယဘုယျေ အားမဖင့် လုပအ်ားနငှ့ ်

စွေြး်အင်လည်း သကသ်ာလလျော့ပါးလစသည်။ အပင်အာဟာရ ဓာတ်ြျေား ကုိ အစကြ်ျေလရလပးသွေငး်သည့် 

စနစတ်ွေင်  ည့်သွေင်း လဆာင်ရွေကမ်ြင်းအားမဖင့် လမြကသဇာ ြျေားကုိ လိုအပ်လသာလနရာအြျိေန်ကုိက် 

တိကျေစွော လပးပိုန့ိုငမ်ြင်းလကကာင့် အာဟာရ သုးံစဲွြှု တွေင်လည်း ပိုြို ိလရာက် လကာင်းြွေန်လာလစသည်။ 

အစကြ်ျေလရလပးသွေငး်နည်းသည် အမြား လရလပးသွေင်းသည့် နည်းလြ်းြျေား လဆာင်ရွေက၍် ြရသည့် 

ဆားငနလ်ရေင် လဒသ ြျေားနငှ့် အငန ် ဓာတ်ကလဲသာ လမြဆီလွှာြျေားတွေင်လည်း လအာင်မြင်စွော 

လဆာင်ရွေကန်ိုငသ်ည်။ လနာက်ဆံုး အလနမဖင့် အစက်ြျေလရလပးသွေငး်နည်းသည် စိုက်ြင်းြျေားတွေင် 

လမြဖုံးရန် အသုးံမပုလသာ mulch ြျေားနှင့ ် အမပန်အလှန်အကျေိုးမပုပပီး သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း တိုးမြငှ့်ကာ 

အရည်အလသွေးလည်း လကာင်းြွေန် လစသည်။  

 

  

ပံု ၂.၃၉ စွေန ့်ပစ် ားလသာ လရဘူးြွေံြျေား၏လအာက်လမြြှ လရကျေန်ကို လည်ပတသ်ုံးစွေဲလျှေက် 

ရွေက်စားဟင်းသီးဟင်းရွေက်ြျေားကုိ လမြဆွေဲအားစနစမ်ဖင့် လရလပးသွေင်းမြငး် (ေဲ) လဘးတုိက် 

အစက်ြျေလပးသွေငး်မြငး်၏ အကျိေုးသက်လရာက်ြှုကို စြ်းသပ်မြင်း (ယာ)  

(Source: lifegate.com and journals.ashs.org) 

 ပန်းြန်ြျေား၊ ဟင်းသးီဟင်းရွေက်ြျေားနှင့် ကွေြ်းစိုက်ပျေိုးသြူျေားအား လလ့လာြျေက် 

တစ်ြုတွေင် လရကုိလိုအပ်သည် က ် ၃၀ ရာြိုင်နှုန်းြန ့် ပိုြိုသုံးစွေဲလျှေက်ရှိလကကာင်း 

လတွေ ရ့ှိရသည်။ လရသုံးစွေဲြှုပြာဏကို ၁၅ ရာြိုင်နှုန်းလလျှောြ့ျေနိုင်ပါက 
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စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် လမြဧက ေက်အလပါ်တွေင် စိုက်ပျေိုးရာသီတစ်ြုအတွေင်း လရ 

၇၆၅ လီတာ (ဂါလန် ၁၇၀ ြန ့်) လြျွေတာနိုင်ြည်မဖစ်သည်။   

 Drip irrigation နည်းလြ်းသည် လရသုံးစွေဲြှုကုိ လြျွေတာနိုင်ြည်မဖစ်လသာ်လည်း 

ကကီးြားလသာမပဿနာတစ်ြုရှိသည်။ ဖွေံ ပ့ဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားတွေင် လုပ်ကွေက်ငယ်လယ်သြားြျေား 

လိုက်နာကျေင့်သုးံရန် ကကီးြားလသာ အြက်အြဲြျေားရှိသည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ ကနဦးတပ်ဆင်သုးံစွေဲြ 

စရိတ်စကကကီးြားမြင်း (အစိတ်အပိုင်းအြျေားစုကုိ မပည်ပြှတင်သွေင်းရမြင်းလကကာင့် မဖစ်သည်) 

နှင့် သန ့်ရှင်းလသာ လရရရှိနိုင်ြှုရန် လိုအပ်မြင်းတို ့ မဖစ်သည်။ လရြသန ့်ရှင်းပါက 

လရပန်း ွေက်သည့် အလပါက်ငယ်ြျေားတွေင် ပိတ်ဆိုြ့ှုြျေားမဖစ်တတ်သည်။  

၂.၁၂ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်း 

၂.၁၂.၁ သီးနှသံစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းနှင် ့ရလှခါးထစ်ရတာင်ယာစိုက်ပျိုးမခင်းနည်းပညာ  

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် ကာဗွန်ကုိစုပ်ယူရပးပပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို 

သန်ေ့ှင်းလတ်ေတ်ရစလသာလကကာင့်  ောသီဥတုရမပာင်းလဲြှုမြစ်ရပါ်မခင်းကို ရလျာခ့ျရပး 

နိုင်သည့်အမပင် ောသီဥတုေိုးေွားမခင်းရသကာင့် မြစ်ရပါ်လာသည့်မပဿနာြျေားကုိလည်း 

နည်းပါးလစသည်။ ရာသီဥတု ကကြ်းတြ်းြှုနှင့် လမပာင်းလဲမြင်းလကကာင့် မဖစ်လပါ်လာလသာ 

အကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေားကုိ ကာကွေယ်တိုက်ဖျေက်ရန် သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာ စိုက်ပျိုးမခင်းကုိ 

ကကိုကကိုတင်တင်လုပ်လဆာင်သွေားရန် လိုအပ်သည်။ ဥပြာအားမြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

ြျားစွာအကျိုးမပုရစနိုင်လသာ သစ်ပင်စိုက်ပျေိုးမြင်းကုိ အကျေိုးလကျေးဇူး ြရရှိြီ 

နှစ်လပါင်းြျေားစွောကပင် ကကိုတင်လုပ်လဆာင်ြဲ့ရသည်။  

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းသည် သဘာေအရင်းအမြစ်အမြမပု လဂဟစနစ် စီြံြန်ြ့ွေဲြှု 

တစ်ြုမဖစ်ပပီဂ ၎င်းတွေင် လယ်ယာြျေားအတွေင်း သစ်ပင်ြျေား ည့်သွေင်း စိုက်ပျေိုးမြင်း၊ 

သစ်လတာြျေား အတွေင်း သီးနှံစိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မြင်း၊ လမြယာ သုးံစွေဲသူြျေားအတွေက် 

စိုက်ပျေိုးလရးနယ်ပယ် ကျေယ်မပန်လ့ာလစပပီး စီးပွေားလရး၊ လူြှုလရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော 

အကျိုးရကျးဇူးြျား တိုးပွေား လာလစရန်အလိုင့ှာ ြျေိုးကွေဲစုံလင် လရရှည် ုတ်လုပ်မြင်း 

တိုပ့ါေင်သည် ။ (FAO, 2016)  
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သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း 

 
 

 
ပုံ ၂.၄၀ သီးနှသံစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း နြူနာပုံစံ 

 

၂.၁၂.၂ မြနြ်ာ့ သီးနှသံစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း သြိုင်း 

သီးနှသံစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လရှးနှစလ်ပါင်း ြျေားစွောကပင် 

ရှြိဲ့သည်။၎င်း၏ပ ြဦးဆံုးမဖစ်တည်ြှုကိုသီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၏ လရှ လ့မပးမဖစ ်

သည် ့ လရွှ လ့မပာင်း “ရတာင်ယာ” စိုက်ပျိုးနည်းအသွေငမ်ဖင့် စတင် မြင်လတွေြ့ဲ့ ရသည်။  

ထိုစကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်ြှာ ရတာင်တန်းြျားတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးြှုကုိ လုပ်ကိုင်မြင်းကုိ 

ေိလုိုပပးီ သစ်ရတာစိုက်ပျေိုးမခင်း (afforestation method) ကုိလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ 

၁၈၅၆ ခုနှစ်တွင် Dietrich Brandis ေုိသူသည် ကျွေန်းသစသ်ဘာေအရင်းအမြစ် စီြ ံ

ြန်ြ့ွေဲြှုအလပါ် လရွှ လ့မပာင်းလတာင်ယာစနစ၏် ဆုိးရွေားလသာအကျေိုးသက်လရာက်ြှုကို နားလည် 

သလဘာလပါကြ်ဲ့ပပီး၊ လတာင်ယာစိုက်ပျေိုးလရးစနစ် (သစလ်တာြျေားအတွေင်း သီးနှံြျေား  ည့်သွေင်း 

စိုက်ပျေိုးမြင်း)ကုိ လုပ်ကုိင်ရန်တိုက်တွေန်းမြင်းမဖင့် ကျွေန်းသစလ်တာ(Tectona grandis) ြျေား 

မပန်လည်ရှင်သန်လရးကို အားလပးြဲ့သည်။ ေယ်စုနစှ်နစှ်ခသုကာမြင့်ပပးီရနာက် ထိုနည်းလြ်းကုိ 

အသုးံမပုမခင်းမြင် ့ ကျွန်းသစစ်ိုက်ပျိုးြှုတွင် ကုန်ကျစေိတ် နည်းပါး လာရစြှုကို ရတွေ့ှိခဲက့ာ 

ယင်းနည်းလြ်းသည် ထိရောက်အရေးပါရသကာင်းရတွ  ့ ေှိခဲေ့သည်။ ၁၈၉၀ ကာလေန်းကျေင်သို ့

 

သစ်လတာ(ကျွေန်း) စိုက်ြင်း 

လြွေးမြူလရး 

(Pig, Local Chicken, etc.) 

စိုက်ပျေိုးလရး 

(Upland Rice, Corn, Groundnut, Chili, etc.)  

-  အရည်အသွေးကောင်းသောမျိုးစေ့ 

-  အထွက်တိုးခြင်း၊ စျေးပုိခြင်း 

- ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်း 

-  စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမုှ 
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လရာက်လသာအြါ  ိကုဲသ့ို ့ စိုက်ပျိုးမခင်း သရောတေားကုိ မြန်ြာမပည်ြှတစ်ေင့် ပဗိတိသျှကိုလိုန ီ

လက်ရအာက်တွင်ေှိရသာ စစတ်ရကာင်းနှင် ့ ေေဂလားရေ့ေှ် ရနောြျားအထိ အသုးံမပုလာခ့ဲရသကာင်း 

ရတွရ့ှေိသည်။ ရတာင်ယာ စိုက်ပျိုးမခင်းသည် မြန်ြာနိုငင်ံတွင် သစရ်တာြျား မပန်လည်စိြ်းလန်း 

ေှင်သနမ်ခင်းအတွေက်  လရပန်းစားလသာ သီးနှ ံ သစလ်တာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းအမဖစ် ထင်ေှားလာ 

ခဲ့သည်။ 

 သီးနှသံစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးသည့် နည်းလြ်းြျေား - လယ်ယာသီးနှံ + သစလ်တာ၊ 

သစလ်တာ + စားကျေက်နှင့် သီးနှ ံ+ သစလ်တာ + စားကျေက် လရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်း ဟူ၍ြွေဲမြားနိုင်သည်။ 

အပူပိငု်းဇုံြှသည် အလွေန်ရှည်လျေားသည့် ( ိြိုက်ပျေက်စီးလွေယ်လသာ) ကြ်းရုိးတြ်း နှင့် 

ရတာင်တန်းရေသြျားအ ိ လဂဟဇုန ် ကွေမဲပားမြားနားြှရှိလသာ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် သီးနှ ံ သစရ်တာ 

ရောရနှာ စိုက်ပျိုးမခင်းသည် အလွေန်အလရးပါလသာ အြန်းကဏ္ဍ ြ ှပါေင်လနြည်မဖစ်သည်။ 

၂.၁၂.၃ သီးနှသံစ်ရတာ ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၏ အလမြြံသလဘာတရားြျေား 

သီးနှသံစရ်တာ ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းသည် သီးနှံပငြ်ျား၊ တိရ စ္ဆာန်အစာသီးနှံ စိုက်ပျိုးမခင်းြျေ 

နှင်ပ့က်လနြှုလကကာင် ့ သြားရုိးကျ သစရ်တာရမြစိုကပ်ျိုးမခင်းြ ှ ကွေမဲပား မြားနားသည်။ 

သီးနှသံစရ်တာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း နည်းလြ်းြျေားသည် ရတာင်သြူျား၏ လိုအပ်ချက်ြျားအလပါ် 

ြူတည်၍ ကွေမဲပားမြားနားနိုင်ပပီး အကျေိုးရလဒ်  ွေက်လပါ်လာြှု ြျေား သည်လည်း ကျေင့်သုံးလသာ 

နည်းလြ်းြျေားအလပါ် ြူတည်၍ ကွေမဲပားမြားနားနိုင်သည်။ သီးနှသံစရ်တာ ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းဟ ု

လြါ်ဆုိနိငု်ရန် လအာက်ပါ အြျေက် (၄) ြျေက်နှင် ့မပည့်စုရံြည်။ 

 သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းဟု လြါ်ဆုိနိငု်ရန် လမြအသံုးြျေ အလလျော့သည် 

လအာက်ပါအဓိကအြျေက် (၄) - 4I နှင့ ်ကိကု်ညီရြည်မဖစ်သည်။ 

• Intetional သစ်ပင်ြျေား၊ သီးနှံြျေားနငှ့ ် / (သုိ ့) တိရ စ္ဆာန်ြျေားကုိ သီးမြားတစ်ြု ြျေင်း 

စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူမြင်းြမပုဘဲ  ွေကက်ုနြ်ျေိုးစံုြှ အကျေိုးအမြတ် ရရှိလစရန် အတွေက် 

ရည်ရွေယ်ြျေက်ရှိရှမိဖင့် ပုံစံလရးဆွေဲကာ တစ်စုတစ်လေးတည်း စိုက်ပျေိုး လြွေးမြူရြည်။ 

• Intensive - သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းကို  ုတ်လုပ်လရးနငှ့် 

ကာကွေယ်လရးလုပ်ငန်းြျေား  ိန်းသိြး်နိုင်ရန်အတွေက် အစွေြး်ကုန် စီြြံန ့်ြွေဲ ရြည်။ 

ဤလုပ်ငနး်စဉ်ြျေားတွေင် နှစစ်ဉ ် လဆာင်ရွေကရ်သည်။ လပါငး်ရှငး်မြင်း၊ ကကား ွေန်ငငမ်ြင်း၊ 

အကိငု်းမဖတ်မြင်း၊ ြလိုလသာကိငု်း ပယ်မြင်းနှင့ ်လမြကသဇာ လကျွေးမြင်းတို ့ပါေင်သည်။ 

• Interactive သစပ်င်ြျေား၊ သီးနှံြျေားနှင့ ် တိရ စ္ဆာန်ြျေားအကကား ဇီေနငှ့ ် ရူပ 

ဆက်သွေယ်တုံ ့မပန်ြှုြျေားကုိ  ွေကက်ုနအ်စုံအလင်နှင့် အကျေိုးအမြတ်ရရှိလစရန် တက်ကကစွော 

စီြြံန ့်ြွေဲရြည်။ 

• Integrated သစ်ပင်ြျေား၊သီးနှံြျေားနငှ့်တိရ စ္ဆာန်ြျေားကုိဖွေဲ စ့ည်းပုံအရမဖစ်လစ၊ လုပ်လဆာင်ြျေက် 

အရမဖစ်လစ၊စီြြံန ့်ြွေဲလရးယူနစ်တစ်ြုတည်းအမဖစ်ရှလိနလစရန်လပါင်းစည်းလပးရြည်။ 
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လပါငး်စည်းြှုသည် အ က်လအာက် (သို)့ လဘးတိုက်၊ လမြလပါ်နှင့ ် လမြလအာက် အလှည့် 

ကျေမဖစ်လစ၊ တစ်ပပိုင်နက်မဖစလ်စ ရှိနိငု်သည်။ 

စီးပွေားလရး အကျေိုးလကျေးဇူးြာှ စိုက်ပျေိုးလရး သွေင်းအားစုလလျော့ကျေသွေားမြင်း၊ အ ူးသမဖင့် 

ပဲြျေိုးနွေယ်ေင်အပင်ြျေား စိုက်ပျေိုးလသာအြါ လလ ဲြှ နိုက် ရိဂုျေင်ကိ ု ဖြ်းယူမြင်းလကကာင့် 

လမြဆီလွှာအာဟာရ တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာသည် မဖစ်သည်။  ုိအြျေိန်တွေင ် လယ်ယာစနစြ်ျေားတွေင် 

ကုန ်ုတ်လုပ်ြှုကိ ု  ိန်းသိြး် ားနိုင်သည် (သို)့ တိုးတက်လာ လစသည်။ ဥပြာ - စားနပ်ရိက္ခာ၊ 

တိရ စ္ဆာန်အစာ၊ သစ်သား၊ အိြ်လဆာက်ပစ္စည်းနှင့ ်လလာင်စာ  င်းတို ့မဖစ်သည်။ 

လူြှုအကျေိုးစီးပွေားြျေားြာှ လကျေးလက်ဆင်းရဲသား ု၏ အာဟာရနှင့ ် ကျေန်းြာလရးကိ ု

တိုးတက်လကာင်းြွေန်လစသည်။ စိုက်ြင်းြ ှ  ုတ်ကုန်ြျေားစွောကို မပင်ပြှာ စုလဆာင်းရယနူိုငမ်ြင်း 

လကကာင့ ် ရရိှြှုအတွေက် ကကိုးပြ်းရန်အြျေိန ် သက်သာလစသည်။ ၎င်းတိုက့ိ ု လရာင်းြျေနိုင်မြင်း လကကာင့် 

အြျေိုးသြီးြျေား ေင်လငွေရရှိပပီး၊ ေန် ုပ ်ေန်ပိးုလလျော့ကျေလစနိုင်သည်။ 

ပတ်ေန်းကျေင်ဆိုင်ရာ အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားြာှ လမြဆီလွှာ တုိးတက်လကာင်းြွေန် လာမြင်း၊ 

လမြဆီလွှာတုိက်စားြှု သကသ်ာမြင်း၊ အပင်နှင့် တိရ စ္ဆာန်ြျေားကုိ လလတိုက်ြတ်ြှုြှ 

ကာကွေယ်လပးမြငး်၊ ပျေက်သုနး်လနလသာ လမြြျေားကုိ မပန်လည် မပုမပင်နိုင်မြင်း၊ လရ ိန်းသိြ်း 

လကာင်းြွေန်လာမြင်း အစရှိလသာ ပတ်ေန်းကျေင်ဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်ြျေားစွောတိုပ့ါေင်သည်။ လသြျောစွော 

စီစဉ်လဆာင်ရွေက်ပါက သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် ဇီေြျေိုးကွေ ဲ စုံလင်လစမြင်း၊ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် လိုက်လလျောညီလ ွေရှိပပီး၊ ဆုိးကျေိုးြျေား လလျော့ပါး လစနိုင်သည်။ သိုလ့သာ် 

စနစတ်ကျေြလဆာင်ရွေက်ပါက သီးနှံနငှ့ ် သစလ်တာယှဉ်ပပိုင်ြှုြျေားပပီး အ ွေကန်ှုန်း 

လလျော့ကျေလစနိုင်သည်။ 

 

၂.၁၂.၄ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးပုံစံအြျေိုးြျေိုး 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်း - ၎င်းတို၏့ သဘာေအရ ြတူညီလသာ စနစြ်ျေားအမဖစ် 

ြွေဲမြားနိုငသ်ည်။ 

• လတာင်လစာင်းြျေားတွေင်စိကု်ပျေိုးနည်း (Hillside systems) 

 ဤစနစသ်ည်ြုတ် ွေင်ြးီရှို သ့ည်။ အသကရ်ှင်ရပ်တည်ြှုအတွေက်ကျေင့်သုံးလသာ စုိက်ပျေိုးလရးစနစ် 

မဖစ်သည်။ မပင်း န်လသာ ရာသီအလိုက် လရလွှြ်းြိုးမြင်းလကကာင့် အကာအကွေယ်ြဲ့သည်။ အလပါ်ယံ 

လမြဆီလွှာတုိက်စားလြျောပါသွေားပပီး အာဟာရကင်းြဲ့လသာလမြဆီလွှာသာ လမြာက်လသွေြ့ိုးလြါင်လသာ 

ရာသီတွေင်ကျေန်ရစ်ြဲ့သည်။ စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်လနလသာလတာင်လစာင်းလနရာကိနုှစလ်ပါငး်ြျေားစွော ကကာ 

လသာအြါစွေန ့်ြွောပပီး သစလ်တာအသစက်ို ြုတ် ွေင်ြးီရှို က့ာ စိုက်ပျေိုးမပန်သည်။ 

လတာင်ယာြီးရှို စ့နစမ်ဖင့် စိုက်ပျေိုး ားသည့်အကွေက်ြျေားသည် လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုဒဏ်ကို 
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မပင်း န်စွောြံစား  ားရသမဖင့် လမြကသဇာြျေားလလျော့နည်းကာ လမြည့ံြျေားမဖစ်လနကကသည်။  ုိအကွေက် 

ြျေိုးတွေင ်ဤနည်းစနစက်ိ ုကျေင့်သုံးနိုငသ်ည်။  

• သစ်ပင်အုပ်နှင့်ကွေင်းမပင်လနှာလသာလွေင်မပင်စနစ် Parklands 

 ဤစနစတ်ွေင် သီးနှံစုိက်ြင်းကွေငး်မပင်ကျေယ်အတွေင်း သစပ်င်ြျေားကုိ လနရာအနှံ ့ ြပ်ကျေဲကျေ ဲ

စိုက်လပး ားသည့်စနစ်မဖစ်သည်။ သစပ်င်အြျေိုးအစားြာှ လဒသနှင့်ကိုကည်ီသည့် အပင်အြျေိုး 

အစားတစ်ြျေိုးတည်း သာမဖစ်သည်။ စားကျေက်အတွေင်းစားလနသည့် တိရ စ္ဆာန်ြျေားအတွေက် 

အရိပ်ြိစုရာမဖစ်လစပပီး သီးနှံပင်ြျေားအတွေက်လလကာပင်ြျေား သဘွေယ်လည်းမဖစ်လစသည်။ အကိငု်း 

အြက်ြျေားသည်လည်း လလာင်စာ င်းအမဖစ် အသုးံမပုနိုင်ကာ ဖျေက်ပိုးအင်းဆက်ြျေားနငှ့် 

ကကကက်ဲသ့ိုလ့သာသတ္တ ေါြျေားကုိ စားသည့် ငှကြ်ျေားအတွေက် အိပ်တန်းတက်ရာလနရာ လည်းမဖစ်လာ 

သည်။ အပူူပိုငး်ဇံုလဒသနှင့် ကိကု်ညီလသာနည်းစနစ်တစ်ြုမဖစသ်ည်။ 

• အရိပ်ပင်အမဖစ်စုိက်စနစ် Shade systems 

 ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငြ်ျေားကို အရိပ် ိုးသည့်သစပ်င်ကကီးြျေားလအာက်တွေင် စိုက်ပျေိုးမြင်း မဖစ် 

သည်။ သီးနှံပငသ်ည် အရိပ်ကျေသည့်ဒဏ်ကိုြနံိုင်သည့်အပင်ြျေိုး မဖစ်နိငု်သလို သစပ်င်က လည်း 

အရိပ်ကျေဲကျေဲသာ ရှိသည့်အပင်ြျေိုးမဖစ်ကကသည်။ ဥပြာ လကာ်ဖီပငက်ိ ုအရိပ်လအာက်တွေင် စိုက်လပးမြငး် 

ြျေိုးမဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိစ့ိုက်လပးမြင်းမဖင့် လပါငး်သင်စရိတ်သကသ်ာကာ လကာ်ဖီ၏ 

အနံအ့ရသာလည်း ပိုြိုလကာင်းြွေန် လာသည်။ အရိပ်လအာက်တွေင်စိုကသ်မဖင့် အ ွေကန်ှုန်းလလျော့ 

နည်းြှုလည်းြမဖစလ်စပါ။ အရိပ်လအာက်ြ ှ အပင်ြျေားသည် အလင်းလရာင်အနည်းငယ်ရရံုမဖင့် လည်း 

အစာြျေက်လုပ်နိုင်စွေြ်းရှိကက သည်။  

• သီးနှံနှင့်သစ်လတာကို အကန ့်လိုက်စိုက်ပျေိုးနည်း Alley cropping  

ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငန်ှင့်သစပ်င်ကကီးြျေား၊ စည်းရုိးတန်းပင်ြျေားကုိ သူအ့ကန ့်နှင့သ်ူ စိုက်ပျေိုး မြင်း 

မဖစ်သည်။ အြျေားအားမဖင့် သီးနှံပငြ်ျေားြစုိက်ပျေိုးြီ သစပ်င်ြျေားကုိ ြုတ်ဖျေင် လပး ားရပပးီ 

ြုတ်မဖတ်စြျေား ကိသုီးနှံစုိက်ြည့်အကွေက် ဲသိုမ့ဖန ့်ကျေဲလပးကာ လမြကသဇာ အမဖစ်မပန်လည်လရာက်ရိှ 

သွေားလစသည်။ သစပ်င်ကကီးြျေားသည် သီးနှံပငအ်တွေက် လလကာ ပင်တန်းသဘွေယလ်ည်း မဖစ်လစ 

သည်။ ဤနည်းစနစက်ို အပပူိုငး်လဒသတွေင်လက်လတွေ  ့ ကျေင့်သုံးနိုငသ်ည်။ သီးနှံစုိက်ြင်း ဲတွေင် 

နိုင ်ရုိဂျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူလပးနိုင်သည့် ညံပင်၊ လရသကကီးပင်၊ လပါကပ်န်းမဖူပင်၊ လပါကပ်န်းနီပင်၊ 

ဂလီရီစးီဒးီယားပငြ်ျေားကုိစိုက်ပျေိုး၍ ြုတ်ပိုင်းမဖတ်လတာက် ားသည့်အပိုငး်ြျေားကုိ စိုက်ြင်း ဲ သို ့

အပြ ဲ ြမပတ် ည့်သွေင်း လပးသွေားမြင်းအားမဖင့ ် လနာက်လနာင်တွေင် ဓာတ်လမြကသဇာအသုံးမပုြှုကို 

လုံးေလွေတ် ကင်းသွေားသည်အ ိလရာက်ရှိသွေားသည်။ ဇီးပင်၊ လလျှော်မဖူပင်၊ လဘာစကိုင်းပင်၊ 

ယူကလစ်ပင်ြျေားကုိ သီးနှံစိုက်ြင်း ဲတွေင် ဤနည်းအတိုင်းစိုက်ပျေိုးလပးနို်င်သည်။ 
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• လတာင်ယာစိုက်စနစ် Taungyas 

 ဤနည်းစနစသ်ည် မြန်ြာမပည်ြှစတင်ြဲ့သည့်နည်းစနစမ်ဖစ်သည်။ သစလ်တာပင်ြျေား 

စိုက်သည်မဖစ်လစ၊ ဥယျောဉ်မြံတစ်ြုစိုကသ်ည်မဖစ်လစ အပင်ကကီးြျေားြကကီး ွေားလသးသည့် အလစာပိုငး် 

နှစက်ာလြျေားတွေင်  ရာသီသီးနှံြျေားကုိ အပင်ကကီးြျေား၏ ကကား ကွေကလ်ပ် လနရာြျေား တွေင ်

စိုက်ပျေိုးမြင်းမဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ို ့စိုက်ပျေိုးလပးမြင်းမဖင့် လပါငး်သင် စရိတ်လည်းအပိုြကုန်ဘဲ အပိ ု

 ုတ်လုပ်ြှုလည်းရရှိကာ အပိုေငလ်ငွေ ရရှိလာမြင်းမဖစ်သည်။ အြျေို လ့တာင်ယာစနစြ်ျေားတွေင် 

အပင်ကကီးြျေားအတွေင်း ကကားအကန ့်ြျေားကုိ ရာသီသီးနှံြျေား တစ်ြျေိုးပပီးတစ်ြျေိုး စိုက်နိုင်လအာင် 

စီြလံုပ်လဆာင် ားကကသည်း။ 

 

  

ပု ံ၂.၄၁ သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလသာ ပုံစံအြျေို ၊့ Parklands (ေ)ဲ နှင့် Shade 

systems (ယာ) (© Myint Thaung) 

 

၂.၁၂. ၅ သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းနှင့် လဂဟစနစ်ြျေား 

 ဤအြျေက်က ကာဗွေန်သုိလလှာင်ြှုကုိ အားလပးပပီး သစလ်တာြုတ် ွေင်ြှုကို ကာကွေယ် သည်။ 

ဇီေြျေိုးကွေဲစုလံင်ြှုကုိ တိုးပွေားလစပပးီ၊ လရကို ကာကွေယ်လပးသည်။ လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုကို 

လလျော့ပါးလစသည်။  ုိမပင ် ဧရိယာ ကျေယမ်ပန ့်စွော နည်းလြ်းတကျေ စုိက်ပျေိုးပါက စိုက်ပျေိုးလမြ ြျေားကုိ 

လရလွှြ်းြိုးမြင်းနငှ့ ်ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်း တိုက့ိ ုြံနိငု်ရည်ရှိလစသည်။ 

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်း လအာင်မြင်လစရန် စီးပွေားလရးအမြင် ရိှရြည်။ 

ပါေင်ပတ်သက်သအူားလုံးအတွေက် အလုပ်မဖစလ်သာ လြာ်ဒယ်မဖစ်ရြည်။ လရွေ လ့မပာင်း 

လတာင်ယာစနစသ်ည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးရန်အတွေက် လတာြုတ်ရှင်းလင်းလသာ အလလ့အ တစ်ြု 

မဖစ်သည်။ သီးနှံရိတ်သိြ်းပပီးလသာအြါ လမြကို (၁၀)နှစြ်န ့် လှပ် ားြဲ့သည်။ သစလ်တာြျေား 

မပန်လပါက်လာသည်။ လမြဧရိယာပြာဏ လလျော့နည်း သွေားမြင်းက ဤအလလ့အ သည် လရရှည် 
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ြတည်တ့ံနိငု်ပါ။ လယ်သြားြျေားသည် သစလ်တာြျေားကုိ အပပီးအပိုင ် ြုတ်လှဲပပီး ကက ံ (သို)့ ရာဘာ 

စိုက်ြင်းြျေား  ူလ ာင်ကကသည်။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်းနှင့် တိရ စ္ဆာန် လပါင်းစည်း ားလသာ 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် လရရှည်တည်တ့ံြည့် ပိုြိုလကာင်းြွေန်လသာ လရွေးြျေယ်စရာ 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ 

 သီးနှံသစလ်တာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် သစပ်င်ြျေား၊ မြုံ ပုတ်ပင်ြျေားကုိ သီးနှံပငြ်ျေား 

စိုက်ပျေိုးမြင်းနှင့ ် တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူလရး လပါငး်စည်း ားလသာ စနစ်ြျေား မဖစ်ကကသည်။ 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားအတွေက် စားနပရ်ိက္ခာဖူလံုလရးကို လမဖရှင်းနိုင်ြည့် အလားအလာ 

အလွေန်လကာင်းသည်။ လကာင်းစွော လဆာင်ရွေကပ်ါက  ုတ်လုပ်သူြျေား အလနမဖင့် လမြကို အလကာင်းဆံုး 

အသုးံြျေနိငု်ပပီး၊ သီးနှံအ ွေကလ်ာြည်မဖစ်သည်။ ဘက်လပါငး်စံုြှ ေင်လငွေရလာပပီး 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကိလုည်း ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြည် မဖစ်သည်။ 

 လမြယာအလှ မပန်လည် ိန်းသိြ်းနိုငရ်န်နှင့် လတာင်တန်းလဒသြှ ကြ်းရုိး တန်း   ိ

အသကလ်ြွေးြှု ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လရးအတွေက် အြျေိုးသားအဆင့် သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်း 

ြဟာဗျေူဟာနည်း လုပ်ငန်းစီြံြျေက်တစ်ြု အလရးတကကီး လိုအပ်လျေက်ရှပိပီ မဖစ်သည်။ 

ဇယား ၂.၁၀ အြျေို လ့သာ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်း၏ ဆုိးကျေိုးြျေားအတွေက် သစ်လတာနှင့်ဆိုင်လသာ 

လိုက်လလျောညီလ ွေရှိြှု နည်းလြ်းြျေား 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ဆိုးကျေိုး သဟဇာတမဖစ်ြည့် နည်းလြ်း 

ြိုးလြါငဧ်ရိယာ ကျေယမ်ပန ့်လာမြင်းနှင့် 

အပူလှိုင်းကျေလရာက်ြှု ပိုြိုြျေားမပားလာ 

မြင်းလကကာင့ ် ြီးလဘးအန္တရာယ်တိုးပွေား 

လာမြင်း 

လတာြီးကာကွေယ်လရး - ြီးတားလြ်းြျေား၊ 

ြီးသတိရှိမြင်း၊ သစလ်တာလမပာင်ရှင်းသွေား ပပီး၊ 

အရိပ်နှင့် အစိုဓာတ်လလျော့နည်း လစလသာ 

သစလ်တာြုတ်မြင်းနှင့် မပုန်းတီး မြင်းြျေား 

လလျှော့ြျေမြင်း။ လဒသဆိုင်ရာ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု မပင်း န်လာမြင်း နှင့ ်

ြိုးလြါငြ်ှုပိလုာမြင်း၊ လမြပျေက်သုန်း မြင်းနှင့ ်

ြီးလလာင်လွေယ်မြငး် 

ပုံြနှ်ြဟုတ်လသာ ြိုးရွောသွေန်းြှု လရလွှြ်းမြင်း၊ လမြဆီလွှာတိုက်စားမြင်းြှ လမြကိ ု

ကာကွေယ်လပးမြငး်၊ ြုိးလရစုလဆာင်း 

မြင်းနည်းစနစ်၊ လမြာက်လသွေရ့ာသီတွေင် 

သစပ်င်စိုကရ်န် Hydrogel အသုးံမပုမြင်း 
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ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ဆိုးကျေိုး သဟဇာတမဖစ်ြည့် နည်းလြ်း 

ရာသီဥတုလွေန်ကဲမြင်း 

ဥပြာ - ြုိးလြါငမ်ြင်း၊ လရကကီးမြင်း 

သစပ်င်စိုကမ်ြင်း၊ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာ 

စိုက်မြင်း၊ လရလေလရလဲ စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်၊ 

အန္တရာယ်စီြံြန ့်ြွေဲြှု အစီအစဉ် 

လရစီးဆင်းမြင်းနှင့် လရအရည်အလသွေး 

 ိန်းြျေုပ်မြင်း 

လရအရည်အလသွေးနှင့ ် ပြာဏ တိုးတက် 

လာလစရန် လြျောင်းကြ်းပါးနငှ့် လရလေ 

လရလဲလဒသအားကာကွေယ် ိန်းသိြး်မြင်း။ 

သစလ်တာလဂဟစနစ်သည်လရကို သိလုလှာင်  ား 

သည်။ လအာက်လမြ စီးဆင်း ြှုကို  ိန်းသိြး်ပပီး၊ 

လရလွှြ်းြိုးြှုကိလုလျော့ပါးလစသည်။ 

စီးဆင်းဆံုးရှုံးြှု၊လရတိုက်စားမြင်းနှင့် 

အနည် ိုင်မြငး်ကုိ လလျော့ြျေသည်။ 

သီးနှံအ ွေကန်ှုန်း လလျော့နည်းမြင်း သစလ်တာကို လရရှည်စီြံြန ့်ြွေဲမြင်း၊ လကျေး လက်ြ ှ

ဆင်းရဲသားြျေားသည်  င်းနှင့အ်မြား သစလ်တာ 

 ွေကပ်စ္စည်းြျေားစုလဆာင်းကကသည်။ 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာ စုိက်ပျေိုးမြင်း 

ပိုးြွှားလရာဂါ ကျေလရာက်မြင်း ြံနိငု်ရည်ရှိလသာ သစပ်င်နှင့် သီးနှံအြျေိုး အစား 

လရွေးြျေယ်မြငး် 

(Source: CSA Manual, 2017) 

 

၂.၁၂.၆ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာ စုိက်ပျေိုးမြင်းြှ CSA သို ့အကျေိုးမပုပုံ 

 

 သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု၊ လယ်ယာ အသကလ်ြွေးြှုနှင့ ်

စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုတိုက့ို တိုးတက်မြင့ြ်လားလာလစသည်။ သီးနှ ံ သစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်း 

သည် လမြဖုံး (mulching) စနစအ် ူးသမဖင့ ် နိုက် ရိဂုျေင်ဖြ်းယူနိုင်သည့်အပင်ြျေိုးစိတ်ြျေား 

စိုက်ပျေိုးမြင်းမဖင့ ် စိုက်ပျေိုးလဂဟ စနစအ်တွေင်း အာဟာရ ိန်းသိြး်ပပီး မပန်လည်မပည့်ပဖိုး လစမြင်းကိ ု

အားလပးသည်။ လတာင်ယာစနစက်ျေင့်သုံးပါက ၃-၄ ကကိြ ် ရတိ်သိြ်းပပီးလနာက် လမြဆီလွှာြန်းလမြာက် 

(လမြလြာ) လာပပီး လမြလှပ် ားကကရသည်။ သီးနှံသစလ်တာ လရာလနှာ စိုက်ပျေိုးပါက 

လမြဆီကသဇာ က်သန်ြှုတိုးပွေားလာပပီး စနစတ်ကျေစီြြံန ့်ြွေဲပါက အကွေက်တိုင်း တွေင် 
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အ ွေကန်ှုန်းတိုးတက်မြင့ြ်ားလစပပးီ ၁၀ နှစလ်ကျော်ကာလအ ိ အကွေက်တိုင်းကို  ွေန်ယက ်

စုိက်ပျေိုးနိငု်ြည်မဖစ်သည်။ 

 စိုက်ြျေင်းတစ်ြုလုံးအလနမဖင့် သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် လမြလှပ် ား သည့် 

ဧရိယာလလျော့နည်းမြင်းလကကာင့် အကွေက်တစ်ြုြျေင်းကို ကာလကကာရှည် ွေန်ယက် စိုက်ပျေိုး 

နိုငမ်ြင်းလကကာင့ ် အ ွေက်နှုန်းတိုးတက်မြင့ြ်ား လာြည်မဖစ်သည်။ လမြြှကုန် ုတ်လုပ်ြှုတိုးတက် 

မြင့်ြားလာမြင်းက လုပ်ကွေကင်ယ် လတာင်သြူျေားအတွေက် အလမြြံလိုအပ်ြျေက်မဖစ်လသာ သီးနှံလစ ့ြျေား 

ပံ့ပိုးလပးနိုငြ်ည်မဖစ်ပပီး ကုန ်ုတ်လုပ်ြ အဟန ့်အတားလလျော့ပါးလစမြင်းက စားနပရ်ိက္ခာ 

ဖူလုံြှုတိုးတက ် လကာင်းြွေန်လာလစသည်။  ွေကရ်ှိလာလသာ ပုိလျှေံသးီနှံကို လရာင်းြျေပပီး ေင်လငွေ 

တိုးပွေားသကဲသ့ို ့ သီးနှံသစ်လတာအကွေက်ြှ အပင် ွေကက်ုနြ်ျေား (သစသ်ီးြျေားနငှ့် သစ်သားြျေား) 

လည်း ရရှိနိုငသ်ည်။ အ ွေကန်ှုန်း တိုးမြငှ့်လာမြင်းကို ပိုြိုအကျေိုးရှိလစရန် ပိုလျှေံသးီနှံကို လစျေး 

လကာင်းရြျေိန် ိ သိလုလှာင် ားနုိင်လရးအတွေက် သင့လ်လျော်လသာ သိလုလှာင်ရံုတည်လဆာက်လရး 

သည်လည်း အလရးကကီးသည်။ သစပ်င်ြျေားန ှ တိရ စ္ဆာန်အစာရရှိနိုငပ်ပီး အိြ်သုံး င်းလည်း ရရှိ 

နိုငသ်ည်။ စိုက်ြင်းြျေားလဖာ် ုတ်ရန် လုပ်အားမြင့်ြားစွော လုိအပ်ြည်မဖစ်လသာ်လည်း သီးနှ ံ

သစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းက ပျေြ်းြျှေအားမဖင့်လုပ်အားလိုအပ်ြျေက် လလျော့ပါးြည် မဖစ်သည်။ 

(Schnetzer, 2018) 

သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်း၏ ဆုိးကျေိုးြျေားနငှ့ ်

လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစပပီး ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြှု တိုးတက်မြင့်ြားလစသည်။ 

လိုက်လလျောညီလ ွေ ရိှလစမြင်း - အပင်ြျေား၏ Canopy သည် ၎င်းတိုတ့ွေင် စိုက်ပျေိုး  ားလသာ 

သီးနှံပငြ်ျေားအတွေက် လမြဆီလွှာအပူြျေိန်ကိ ု လလျော့နည်းလစလသာ တုိက်ရုိက် အကျေိုးရရှိသည်။ 

ြိုးသည်း န်စွော ရွောသွေနး်လသာ လမြြျေက်နှာမပင်လပါ်ြှ လရစီးဆင်းြှု အရှိန်ကိ ု လလျော့လစသည်။ 

ကျေန်းြာသန်စွေြ်းပပီး အပင်အြျေိုးြျေိုးရှလိသာ လဂဟစနစ်သည် သဘာေလဘး အန္တရာယ်အြျေားစုဒဏ်ကို 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ရည်ရှိလစသည်။ စိုက်ြင်းလမြလပါ်ြှ သစပ်င်ြျေားကုိ အြိုးအကာအမဖစ် (သို)့ 

လလကာပင်အမဖစ် အသုံးမပုနိုင်ပပးီ လမြပပိုမြင်း၊ လရလွှြ်းြိုးမြင်းတို ့ အကာအကွေယ်လပးပပီး 

အလရးပါလသာ  ကဏ္ဍြှ ပါေင်သည်။ သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာ စုိက်ြင်းသည် တုိးတက်လကာင်း 

ြွေန်လသာ စီြြံန ့်ြွေဲြှုစနစ၊် အပင်အကကင်းအကျေန်ြျေားနငှ့် ဇီေပစ္စည်း ုကိ ု

လကာင်းစွောအသံုးြျေမြင်းအားမဖင့် လမြဆီလွှာနှင့ ် လရလေလရလဲဆုိင်ရာ လဂဟစနစ် ြျေားကုိ 

ကာကွေယ် ိန်းသိြ်းလပးသညါ (အင်လအအုိ ၂၀၁၀)။ 

 လမြဆီလွှာကိ ု အပြဲဖုးံကာ ားမြင်းလကကာင့် လမြဆီလွှာအတွေင်းသုိ ့ လရစိြ့်ေင်ြှု တိုးမြငှ့်လစ ပပီး 

အလပါ်ယံ လမြြျေက်နှာမပင်ကို အကာအကွေယ်လပးသည်။ လရြျေား လမြြျေက်နာှမပင်လပါ်ြှ 

စီးဆင်းဆံုးရှုံးမြင်းနှင့် လမြဆီလွှာတုိက်စားမြင်းကို ကာကွေယ် လပးသည်။ သီးနှံသစ်လတာ 

လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းက လအာ်ဂဲနစ်ြကတ်ာ ပါေင်ြှုမြင့်ြားပပီး အလပါကြ်ျေား (Porosity) လကကာင့် 
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လရ ိန်းသိြး်နိုင်လသာစွေြ်းရည ် ပိုြိုမြင့ြ်ားကာ လမြဆီလွှာအရည်အလသွေးတိုးတက် လကာင်းြွေန ်

လာလစသည်။ ဤအြျေက်ြျေားက လမြတွေင်းလရစိြ့်ေင်နိငု်ြှုနှုန်း မြင့်ြားမြင်းနှင့ ် လပါငး်စည်းကာ 

လမြဆီလွှာအစိုဓာတ်ြျေား မြင့်ြားလာလစပပီး ပူမပင်းလမြာက်လသွေသ့ည့် ကာလရှည် ကကာြှုနှင့် 

ြိုးလြါငဒ်ဏ် ြံနိငု်ရည်ရှိလစမြင်းကုိ တိုးပွေားလစြည်မဖစ်သည်။ ရာသီဥတုမပင်း န်ြှု 

အစွေနး်နစှ်ဖက်တွေင် သီးနှံသစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းက ဆုိးကျေိုးြျေား လလျော့ပါးလစကာ သီးနှံြျေား 

ြံနိငု်ရည်ရှိြှုမြင့်ြားလာပပီး သီးနှံအ ွေကန်ှင့ ်တိုးတက်လာလစမြင်းသကလ်သမပလျေက် ရိှသည်။ 

သစလ်တာက အလမြြံ ုတ်လုပ်ြှု၊ အာဟာရလည်ပတ်ြှု၊ လမြဆီလွှာ ဖွဲေ စ့ည်း မဖစ်လပါ်မြင်းနှင့် 

လဂဟပစ္စည်းြျေားမဖစ်လသာ သစသ်ားြဟုတ်သည့် သစလ်တာ ွေက ် ပစ္စည်း၊ စားနပရ်ိက္ခာနှင့် 

လလာင်စာြျေား ရရိှလစသည်။ သစ်လတာလုပ်ငနး်ြျေားြှ CSA ကုိ အလ ာက်အကူမပုလစရန် 

သဟဇာတမဖစ်လသာ လုပ်ငနး်ြျေားသည်  ိြိုက် ြံစားရြှု အြျေားဆံုးမဖစ်လသာ အသိကု်အေန်းနငှ့် 

လူ ု (ဥပြာ - အြျိေုးသြီး၊ ကလလးသူငယ်၊ သကက်ကီးရွေယ်အုိ၊ တိုင်းရင်းသားလူ ု)တိုကုိ့ 

အ ူးအာရံုစူးစုိက်ရြည် မဖစ်သည်။ သစလ်တာ လဂဟစနစ်ြျေား (ဥပြာ - သစလ်တာလမြ၊ 

လတာင်တန်းြျေား၊ စိြ့်လမြြျေား) သည် သဟဇာတမဖစ်ြှု၊ ကက့ံကက့ံြံနုိင်ြှု လပါငး်စည်းညှိနှိုင်းလပးရံုသာြက 

တွေက်လမြကိုက်လသာ မပုမပင်လမပာင်းလဲြှု လရွေးြျေယ်စရာြျေားနငှ့်  ိလရာက်ြှု အရှိဆုံးကိသုာ 

အလလး ားရန ် လုိအပ်သည်။ လရွေးြျေယ်ြှုသည် လရရှည်တည်တံ့ြည့် သစလ်တာစီြြံန ့်ြွေဲြှုနှင့် 

သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်းကို အလလး ား ရြည် မဖစ်သည်။ 

 

သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းက ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ပါးလစပပးီ ကာဗွေန်ကို 

ဖြ်းယူနိုင်လစသည်။ 

 လမြလပါ်ြှအပင်ြျေားကုိ ြီးရှို ရ့ှင်းလင်းသည့်အလလ့အ  စွေန ့်ပစမ်ြင်းလကကာင့် ဖန်လုံအိြ ်

ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု သိသာစွော ကျေဆင်းလစြည်မဖစ်သည်။ ြီးရှို ့မြင်းကိ ု စွေန ့်လွှတ်မြင်း အပါအေင် 

လမြဆီလွှာနှင့ ် လလ ုအကကားြှ ဖန်လံုအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့ အစု အလေးြျေား၊ လမြဆီလွှာနှင့် အပင်ြျေားန ှ

ကာဗွေန်စလတာ့ လမပာင်းလဲြှုအပါအေင် သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်းအတွေက် စုစုလပါင်း 

ကြ္ဘာကကီးပူလနွေးြှုအလားအလာ ြှာ လတာင်ယာ စိုက်ပျေိုးမြင်း က် ၄ ဆြန ့် နိြ့က်ျေ လကကာင်း 

ြန ့်ြှန်းကကသည်။ 

 ဤအြျေက်က ကာဗွေန်သုိလလှာင်ြှုကုိ အားလပးပပီး သစလ်တာြုတ် ွေင်ြှုကို ကာကွေယ် သည်။ 

ဇီေြျေိုးကွေစဲုံလင်ြှုကိ ု တိုးပွေားလစပပးီ၊ လရကို ကာကွေယ်လပးသည်။ လမြဆီလွှာတုိက်စားြှုကို 

လလျော့ပါးလစသည်။  ုိမပင ် ဧရိယာ ကျေယမ်ပန ့်စွော နည်းလြ်းတကျေ စုိက်ပျေိုးပါက စိုက်ပျေိုးလမြ ြျေားကုိ 

လရလွှြ်းြိုးမြင်းနငှ့ ်ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်း တိုက့ိ ုြံနိငု်ရည်ရှိလစသည်။ 
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 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်း လအာင်မြင်လစရန် စီးပွေားလရးအမြင် ရိှရြည်။ 

ပါေင်ပတ်သက်သအူားလုံးအတွေက် အလုပ်မဖစလ်သာ လြာ်ဒယ်မဖစ်ရြည်။ လရွေ လ့မပာင်း 

လတာင်ယာစနစသ်ည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးရန်အတွေက် လတာြုတ်ရှင်းလင်းလသာ အလလ့အ တစ်ြု 

မဖစ်သည်။ သီးနှံရိတ်သိြ်းပပီးလသာအြါ လမြကို (၁၀)နှစြ်န ့် လှပ် ားြဲ့သည်။ သစလ်တာြျေား 

မပန်လပါက်လာသည်။ လမြဧရိယာပြာဏ လလျော့နည်း သွေားမြင်းက ဤအလလ့အ သည် လရရှည် 

ြတည်တ့ံနိငု်ပါ။ လယ်သြားြျေားသည် သစလ်တာြျေားကုိ အပပီးအပိုင ် ြုတ်လှဲပပီး ကက ံ (သို)့ ရာဘာ 

စုိက်ြငး်ြျေား  ူလ ာင်ကကသည်။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်းနှင့် တိရ စ္ဆာန် လပါင်းစည်း ားလသာ 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် လရရှည်တည်တ့ံြည့် ပိုြိုလကာင်းြွေန်လသာ လရွေးြျေယ်စရာ 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ 

 သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်းသည် သစပ်င်ြျေား၊ မြု ံ ပုတ်ပင်ြျေားကုိ သီးနှံပငြ်ျေား 

စိုက်ပျေိုးမြင်းနှင့ ် တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူလရး လပါငး်စည်း ားလသာ စနစ်ြျေား မဖစ်ကကသည်။ 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားအတွေက် စားနပရ်ိက္ခာဖူလံုလရးကို လမဖရှင်းနိုင်ြည့် အလားအလာ 

အလွေန်လကာင်းသည်။ လကာင်းစွော လဆာင်ရွေကပ်ါက  ုတ်လုပ်သူြျေား အလနမဖင့် လမြကို အလကာင်းဆံုး 

အသုးံြျေနိုင်ပပီး၊ သီးနှံအ ွေကလ်ာြည်မဖစ်သည်။ ဘက်လပါငး်စံုြှ ေင်လငွေရလာပပီး 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကိလုည်း ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြည် မဖစ်သည်။ 

 လမြယာအလှ မပန်လည် ိန်းသိြ်းနိုငရ်န်နှင့် လတာင်တန်းလဒသြှ ကြ်းရုိး တန်း   ိ

အသကလ်ြွေးြှု ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လရးအတွေက် အြျေိုးသားအဆင့် သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာ စိုက်ပျေိုးမြင်း 

ြဟာဗျေူဟာနည်း လုပ်ငန်းစီြံြျေက်တစ်ြု အလရးတကကီး လိုအပ်လျေက်ရှပိပီ မဖစ်သည်။ 

 

 

၂.၁၃ လလှကား စ်စိုက်ပျေိုးလရး (SALT) 

၂.၁၃.၁ နိေါန်း 

 

အာေှတိုက်တွင် လက်ေှိစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ေှိရသာ ရမြအြျားစုသည် အေည်အရသွး 

နိြ့က်ျလျက်ေှိပပီးသိုြ့ဟုတ် အသင့အ်တင့်ြှ မပင်းထန်စာွ ရမြေီလွှာ တိုက်စားြှု ခံေရသာ 

အရမခအရနတွင်ေှိသည်။ ေဲလျက်အမြစ်ခွမဲခားထားသည်။ FAO ၏အေုိအေ အာေှတိုက်ေှိ 

နိုငင်ံြျားစွာြှ ရမြြျား၏ ၂၀ % သိုြ့ဟုတ် ထိုထက်ပိုြိုြျားမပားရသာ ပြာဏသည် အေည် 

အရသွးနိြ့က်ျလျက်ေှိသည်။ အ ချို န့ိုငင်ံြျား တွင် ၅၀% နီးပါးေှိသည် (MBRLC, 2012)။ 

ြိလစ်ပိုင်နိငု်ငံ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ခင်းြျားတွင် မပင်းထန်ရသာ ရမြေီလွှာတိုက်စားြှု ရသကာင့် 

သီးနှံအထွကန်ှုန်းေလျာ့ကျြှုကို ရမြေင်းေန် အလိုင့ှာ ၁၉၇၀ မပည့်လွန်နစှ်ြျားတွင် 

ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (SALT) ကုိ တီထွင်ခဲ့သည်။ 
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SALT သည် နိုက်ထရိေုျင်ြြ်းယူနိုင်သည့် အကကီးမြန်ရသာနှစေ်ှည်ပင်ြျား သိုြ့ဟုတ် 

ချုံ ြျိုးစိတ်ြျားကုိ ကွနတ်ိုလိုင်းအလိုက် စည်းရုိး တစ်ရလျှာက် ထူထဲစွာစိုက်ပျိုးထားမခင်း အားမြင့်  

အနည်အနှစြ်ျားကုိ စုပ်ယူထားရသာ သက်ေှိအတားအေီးတစ်ခု ြန်တီးရပးရသာ စနစတ်စ်ခုမြစ်ပပးီ 

ရတာင်ရစာင်းစနစြ်ှ ရလှကားထစ်စနစသ်ို ့ တစ်မြည်းမြည်းရမပာင်းလဲသာွး ရစြည်မြစ်သည်။ 

ရတာင်သလူယ်သြားြျား အရနမြင့် ြိြိတိုရ့မြယာအတွင်းေှိ ပဲြျိုးနယ်ွဝင် နှင့ ် ချုံပင်ြျားကုိ 

အသုးံမပုနိုင်သည်။ စည်းရုိးချုံ ပင်ြျား ၁.၅ ြှ ၂ ြီတာမြင့်လာရသာအခါ အမြင့် ၄၀ စင်တီြတီာြှ 

ကိငု်းြားကုိမြတ်ချပပီးစည်းရုိးြျားသကားြရှမြာင်းြျားတွင်မြန ့်ချကာရမြြံုးကာ အစိုဓာတ်ထိန်းရပး 

နိုငပ်ပီး သောဝရမြသသဇာ (သစစ်ိြး်ရမြသသဇာ) အမြစ်လည်းအသုးံဝငသ်ည်။ ချုံ စည်းရုိးြျားသည် 

ရမြေီလွှာတုိက်စားြျုကိ ုသိသာစွာ ရလျှာ့ချ ရပးနုိင်ပပးီ သစရ်ေွးရမြသသဇာအေင်းအမြစ်တစ်ခုအမြစ် 

လည်း ရမြေီသသဇာ ထက်သန်ြှုကုိ တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာရစေန် အရထာက် အကူမပုသည်။   

 

ရကာ်ြီ၊ ကုိကုိး၊ ရေှာက် လိရြ္မော် နှင့ ် ငှကရ်ပျာ ကဲသ့ိုရ့သာ နှစေ်ှည်သီးနှံြျားကုိ ရမြကွက်အနှံ ့

အတန်းလိုက်စိကု်ပျိုးနိငု်သည်။ နှစ်ေညှ် သီးနှံြျားလွတ်ရနရသာ ကွကလ်ပ်ရနောြျားတွင ်

ရကာက်ပသဲီးနှံ သိုြ့ဟုတ် အမခားသီးနှံြျားနငှ့်ပြဲျိုးနွယ်ဝင်အပင်ြျား(ဥပြာ ပဲတီစိြ်း၊ ပဲပုပ၊် ရမြပဲ 

စသည်မြင့်)ကုိ အလှည့်ကျစိုကပ်ျိုးနိုင်သည်။ ဤသိုအ့လှည့်ကျစိုက်ပျိုးရပးမခင်း အား မြင့် ရမြေီ 

သသဇာထက်သန်ြှုကုိ ထိန်းသိြး်ရပးပပီး  တစ်နှစ်ပတ်လုံး အကကြိ်ကကြိ်ေိတ်သိြ်း ေွတ်ခူးနိုငသ်ည်။  

 

SALT  စုိက်ပျိုးနည်းစနစ် အြျိုးအစားြျားစွာေှိပပီး ြတူကွဲမပားရသာ SALT စိုက်ပျိုးနည်း 

စနစြ်ျားကုိ ရအာက်တွင် အကျဉ်းရြာ်မပထားသည်။ (အရသးစိတ်ကို MBRLC , 2012   

တွင်သကည့်ပါ)။ 

 

SALT 2 (ရုိးေှင်းရသာ စိုက်ပျိုး-ရြွးမြူရေးနည်းပညာ) - ရြွးမြူရေးအရမခမပု (မြစ်နိုင်က 

နိုစ့ားေိတ်ရြွးမြူရေးနှင့်အတူ) အရသးစား သီးနှံသစရ်တာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်း စနစ ် မြစ်သည်။ 

ရမြယာကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ၄၀%၊  သစ်ရတာအတွက် ၂၀ % နှင့်တိေ စ္ဆာန် ရြွးမြူရေး အတွက် 

၄၀% အသုးံမပုသည်။ နိုက်ထရိုေျင်ြြ်းယူနိုင်သည့် နှစေ်ှည်ပင်ြျား နှင့် ချုံ ပင် အြျိုးြျိုးကို 

ကွနတ်ိုလိုင်းအလိုက် စည်းရုိး တစ်ရလျှာက် စိုက်ပျိုးထားသည်။ တိေ စ္ဆာန် အညစ်အရသကးြျားကုိ 

စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံြျားနငှ့် တိေ စ္ဆာန်အစာသီးနှံနစှ်ြျိုးလုံးအတွက် ရမြသသဇာအမြစ် အသုံးမပု 

သွားြည် မြစ်ပါသည်။ 

 

SALT 3 (ရေေှည်တည်တံ့ရသာ သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုး နည်းပညာ) သည် လယ်သြား 

တစ်ဦးအရနမြင့် စားသံုးသီးနှံထုတ်လုပ်ြှု၊ သစသ်ီးထုတ်လုပ်ြှု တုိက့ို ရစျးကွက ် သုိ ့
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တင်ပိုရ့ောင်းချနိုင်ရသာ သစရ်တာသစပ်င်ြျား စုိက်ပျိုးမခင်းကိပုူးတွဲရောင်ေွက်ရသာ သီးနှံစုိ့က်ပျိုး 

နည်းစနစ်တစ်ခုမြစသ်ည်။ 

 

SALT 4 (အရသးစား သီးနှံသစ်သးီ အသက်ရြွးြှုနည်းပညာ) တွင် ဟက်တာဝက်ေှရိသာ 

ရမြကွက်၏သုံးပုံနစှ်ပုံ ရပါ်တွင် သစသ်ီးပင်ြျား စိုက်ပျိုးထားပပီး ကျန် သုးံပုံတစ်ပုံရပါ်တွင် 

စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံစုိက်ပျိုးေန် ေည်ေွယ်သည်။ စိုက်ခင်းတွင် နိုက်ထရုိေျင်ြြ်းယူနိုင်သည့် 

နှစေ်ှည်ပင်ြျား နှင့ ် ချုံ ပင် အြျိုးြျိုးကုိ ကွနတ်ိုလိုင်းအလိုက် စည်းရုိး တစ်ရလျှာက် စိုက်ပျိုး 

ထားသည်။  

 

အေုိပါစနစ၏်အရမခခံေည်ေွယ်ချက်ြျားြာှ  

 •ရမြေီလွှာတုိက်စားြှုကို ထိန်းချုပ်ေန် 

 •ရမြေီလွှာြွဲ စ့ည်းပုံနငှ့်ရမြေိသသဇာထက်သန်ြှုကုိ ထိန်းသိြ်းေန် 

 •စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံထုတ်လုပ်ြတွင် ထိရောက်ြှုေှရိစေန် 

 •ကုနး်မြင့်ရေသ လယ်သြားြျားသည် မပင်ပရချးရငွြျား ြလုိအပ်ေဲ 

ရေသခံအေင်းအမြစ်ြျားကိ ုအသံုးမပုလျက် . အလွယ်တကူ ပုံတူကူးချ 

လိုက်နာကျင့်သုံးနိုငရ်စေန် 

 •ယဉ်ရကျးြှုအေ လက်ခနံိုင်ြွယ်ေှိရစေန်  

 •တတ်နိုင်သြျှအချိန်တိုအတွင်း အမပည့်ကုနထ်ုတ်လုပ်နိုင်ရစေန် 

 •အလုပ်သြားလိုအပ်ချက် အနည်းေံုးမြစ်ရစေန် နှင့်  

 •စီးပွားရေးတွက်ရမခကိကု်ပပီး ရေဟရဗေစနစ်အေ ခိုင်လုံြှုေှိရစေန်မြစ်သည်။ 

 

၂.၁၃.၂ SALT လဆာင်ရွေကသ်ည့်အဆင့် (၁၀)ဆင့ ်

အဆင့ ်- ၁ A လပါငတ်စ်ြုမပုလုပ်မြင်း 
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         ပု ံ၂-၄၂ A ဖရိန ်တည်လဆာက်ပုံ (ေ)ဲနှင့ ်Rock and String ြူကွေ ဲ(ယာ) 

 

အဆင့ ်- ၂ ကွေနတ်ိုလိုင်းြျေား ရှာလဖွေသတ်ြှတ်မြင်း 

အဆင့ ်- ၃ ကွေနတ်ိုလိုင်းြျေား မပင်ဆင်မြင်း 

အဆင့ ်- ၄ နိုက် ရိဂုျေင် ဖြ်းယူလသာ ပဲြျေိုးနွေယ် ြျေိုးလစြ့ျေား စိုက်ပါ။ 

အဆင့ ်- ၅ အကန ့်အလိုက် စိုက်ပါ။ 

အဆင့ ်- ၆ နှစရ်ှည်ြံပင်ြျေား စိုက်ပါ။            

အဆင့ ်- ၇ သကတ်ြ်းတိုလသာ အလတ်စားအပင်ြျေား စိုက်ပါ။ 

အဆင့ ်- ၈ NETS ကုိ ပုံြနှ ်မဖတ်လပးပါ။ 

အဆင့ ်- ၉ သီးနှံအလှည့်ကျေ စိုက်ပျေိုးပါ။ 

အဆင့ ်- ၁၀ အစိြး်လရာင် လလှကား စ်ြျေား တည်လဆာက် ိန်းသိြး်ပါ။ 

                         

ပု ံ၂.၄၃ ကွေန်တိုလုိင်းလဖာ်မြင်း (ေ)ဲ၊ ကွေနတ်ိုအလိုက်  ယ် ိုးမြင်း(ယာ)    

   

ပု ံ ၂.၄၄  ယ် ိုးလသာအကွေက်နငှ့်  ယ်ြ ိုးလသာအကွေက် တစ်လှည့်စ ီ (ေ)ဲ၊ တတိယ အကန ့်တွေင် 

နှစရ်ှည်ပင်စိုက်မြင်း(ယာ) 
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ပု ံ၂-၄၅ သကတ်ြ်းတိုနှင့ ်အလတ်စား အပင်ြျေားကုိ သကတ်ြ်းရှည် သီးနှံကွေက် ဲတွေင် စိုက်ပါ (ေ)ဲ၊ 

လလှကား စ်ြျေား ပုံလဖာ်ပါ (ယာ)။ 

(ရင်းမြစ-် ECHO’s technical Note # 72: Sloping Land Agricultural Technology- How to Farm 

Hilly Land without Losing Soil) 

 

နိဂုံး 

 SALT သည် လတာင်ယာမပဿနာ အားလံုးကို ကုစားလမဖရှင်းလပးနိုငြ်ည့် အ့ံဖွေယ်နည်း 

စနစတ်စ်ြု ြဟုတ်ပါ။ စည်းကြး်တကျေ ကကိုးစားအား ုတ်ရြည ်မဖစ်သည်။ လွေယ်ကစူွော ြရနုိင်ပါ။ 

အလပါ်ယံလမြဆလီွှာ ပျေက်သုနး်ရနန်ှင့် လမြဆီလွှာ အာဟာရဓာတ်ြျေား ကုနြ်နး် သွေားလစရန် ၃ - ၁၀ 

နှစ ်ိ ကကာမြင့်နိငု် သည် တိုက်စား၊ ပျေက်စီးလပျောက်ဆံုးသွေားသည့် လမြဆီလွှာကို အြျေိန်တိ ု

နှစအ်နည်းငယ်အတွေင်း မပန်လည်ရရိှလစနိငု်ြည့် နည်းလြ်း ြရိှပါ။ လမြဆီလွှာ ဆံုးရှုံးြှုက အ ွေကန်ှုန်း 

ကျေဆငး်လစပပးီ ဆင်းရဲြွေဲလတသွေားြည်မဖစ်သည်။ သုိလ့သာ် SALT လုိက်နာကျေင့်သုံး မြင်း မဖင့ ်

လမြဆီလွှာကိ ု မပန်လည် ိန်းသိြ်းနိုငြ်ည်မဖစ်ပပီး အတိုင်းအတာတစ်ြု ိ ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု မပန်လည် 

တိုးတက်မြင့ြ်ားလာလစြည် မဖစ်ပါသည်။ 

 

၂.၁၄ ရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြင်းြျေား 

မြန်ြာနိုငင်ံသည် ဧရိယာအကျေယအ်ေန်း ၆၇.၆ သန်းရှိပပီး လက်ရှအိလနအ ားတွေင် 

သစလ်တာဖံုးလွှြ်းြှုြှာ ၄၈ ရာြုိင်နှုန်းရှိသည်။ ၂၀ ရာစုအလစာပိုငး်ကာလ ၆၅ ရာြိုငန်ှုန်း လကျော်နှင့ ်

နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်စစလလျော့ပါးလျှေက်ရှသိည်။ သစလ်တာဆံုးရှုံးြှုြှာ သစလ်တာ  ူ ပ်လသာလဒသတွေင ်

ပိုြိုသသိာ င်ရှားပပီး လွေန်ြဲ့လသာ နှစ်လပါင်း ၂၀ အတွေင်း  က်ေက် ြန ့်လလျော့ကျေသွေားသည်။ ၁၉၉၀ 
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မပည့်လွေန်နစှ်ြျေားက ၄၅.၆ ရာြုိင်နှုန်း ဖုံးလွှြ်းြဲ့ရာြှ ယြုအြါ ၁၉.၉ ရာြုိင်နှုန်းသာ 

ကျေန်ရှိလတာ့သည်။ ၁၉၉၀ ြုနှစန်ှင့ ် ၂၀၁၀ ြုနှစ်အတွေင်း သစလ်တာဆံုးရှုံးြှုြှာ နှစ်စဉ ် ၃၇၂၂၅၀ 

ဟက်တာ (သုိ)့ ၀.၉၅ ရာြိုငန်ှုန်းြန ့် ရှိြဲသ့ည်။ စုစုလပါငး်သစ်လတာဧရိယာ ၁၉ ရာြုိင်နှုန်း (သို)့ 

၇၄၄၅၀၀၀  ဟက်တာဆံုးရှုံးြဲ့ပပီးမဖစ်သည်  (Kyaw Tint et al., 2011)။  

• သစလ်တာြျေား လရရှည်လလျော့နည်းလာမြင်း အလကကာင်းရင်းြျေားြာှ (တုိးပွေားလာလသာ 

လူဦးလရ၏ လမြလုိအပ်ြျေက်အရ) လမြအသံုးြျေြှုပုံစ ံလမပာင်းလဲလာမြင်း 

• လြ်းပန်းဆက်သွေယ်ြှု ပိုြိုလွေယ်ကလူကာင်းြွေန်လာမြင်းလကကာင့် စီးပွေားမဖစ် သစ် ုတ် လုပ်ြှု 

ပိုြိုြျေားမပားလာမြင်းနှင့် 

• အသကလ်ြွေးြှု လိုအပ်ြျေက်ြျေားအရ အ ူးသမဖင့် လလာင်စာ င်း လိုအပ်ြျေက်ပိုြို 

ြျေားမပားလာမြင်းတိုမ့ဖစ်သည်။ 

လကျေးရွောြျေားအား သစ်လတာစီြံြန ့်ြွေဲမြငး်နငှ့်  ိန်းြျေုပ်သည့်အြွေင့အ်လရး မပန်လည် 

အပ်နှငး်ပပီး လကျေးရွောပိုငသ်စလ်တာစိုက်ြင်းြျေား  ူလ ာင်ရန် လကျေးရွောြျေားတွေင် တာေန်ယူ 

လစမြင်းသည် အလွေန်အလရးပါလသာအြျေက်မဖစ်သည်။ ၁၉၉၀ မပည့်လွေန်နှစြ်ျေားတွေင် ြူေါဒ 

ြျေြှတ်သြူျေားလည်း သိမြင်လာကကသည်။ အနီးအနားရှိ သစလ်တာစိုက်ြင်းြျေားကုိ မပန်လည် 

 ူလ ာင်ရန်နှင့် ကာကွေယ်လစာင့်လရှာက်ရန်သာြက လဒသအလိုက်လိုအပ်လသာ သစလ်တာ 

 ွေကပ်စ္စည်းြျေားကုိ အမပည့်အေ ပံ့ပိုးလပးနိုင်ရန ် ရပ်ရွောအသိကု်အေန်းသည် တက်ကကလှုပ်ရှား 

ရန်လိုအပ်သည်။ ဤလုိအပ်ြျေက်ြျေားအရ ရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြင်းလြ်းညွှန်ြျေက်ြျေား (CFI) ကုိ 

၁၉၉၅ ြုနှစတ်ွေင်  ုတ်မပန်ြဲ့ပပီး UNDP၊  JICA တုိန့ှင့ ် ပူးလပါင်းကာ DFID စီြကံိနး် မဖင့ ်

မြန်ြာနိုငင်ံရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြင်းြျေား တိုးမြငှ့် ူလ ာင်ရန် အစပျေိုးြဲ့သည်။ 

သစလ်တာဌာနြဟာစီြြံျေက် (၂၀၀၁) အရ အလကာင်အ ည်လဖာ်ြှုကုိ မြှင့တ်င်ြဲ့ပပးီ၊ 

စီြြံျေက်အရ ၂၀၃၀ - ၂၀၃၁ တွေင် ဧကလပါင်း ၁.၃၆ ရာြုိင်နှုန်း စိုက်ပျေိုးကာ သစလ်တာသံုးစွေ ဲ

သူြျေားအဖွေဲ  ့(FUG) သို ့လွှဲလမပာင်းလပးအပ်ရန်ြူေါဒ ြျေြှတ် ားသည်။ 

ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်းြျေား၏ ရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေားြာှ 

၁။ ပတ်ေန်းကျေင်တည်ပငိြ်ြှု မပန်လည်ရရှိလစရန် 

၂။ လဒသအသိကု်အေန်း အတွေက် အလမြြံလိုအပ်ြျေက်ြျေားကုိ လမဖရှင်းလပးနိုငရ်န် 

၃။ သစလ်တာမပန်လည်စိကု်ပျေိုးလရးနှင့်  ိန်းသိြး်လရးတွေင် လကျေးလက်လူ ုတက်ကကစွော ပူးလပါငး် 

ပါေင်ြှုရယူရန် 

၄။ နိုငင်ံလတာ်၏ စီးပွေားလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုကို အလ ာက်အကူမပုရန်မဖစ်သည်။ 

ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်းြျေားသည် လမြဆီလွှာ၊ လရ၊ လရလေလရလဲလဒသ၊ လဂဟစနစ်နငှ့ ်

ဇီေြျေိုးကွေစဲုံလင်ြှုြျေားကုိ ကာကွေယ် ိန်းသိြ်းမြင်းမဖင့် ရပ်ရွောလဒသ လိုအပ်ြျေက်ြျေားကို 

မဖည့်ဆည်းလပးြည်မဖစ်သည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် ရပ်ရွောလဒသအသိကု်အေန်း၏ 
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အသကလ်ြွေးြှုြျေားကုိ   ိြိုက်လစသည်။ သိုလ့သာ်  လတာလကာင်သား (Wild food) သည် 

လဒသြံလူ ုအတွေက်သာြက ကြျေင်မပည်နယ်၏ လူအ့သိကု်အေန်း အားလုံးအတွေက် 

အလရးပါဆဲမဖစ်သည်။ လတာလကာင်သား ရရိှနိငု်ြှုနှင့ ် အရင်း အမြစ်ြျေားသည ် တုိးပွေား လာလနပပီး 

လတာလကာင် ွေကပ်စ္စည်းြျေားလည်း ြျေားမပားလာသည်ဟု ရှုမြင်သံုးသပ်ကကသည်။  

 
ပု ံ၂.၄၆ ေိုင်းလြာ်ပြို န့ယ်ြှ ရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြငး် (© သစလ်တာဦးစီးဌာန) 

၁၉၉၅ ြုနှစြ် ှ စတင်ကာ ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်း  ူလ ာင်ြှုသည် နှစစ်ဉ်ပျေြ်းြျှေမြင်း 

အားမဖင့ ်၆၉၄၃ ဧက (၂၈၁၀ ဟက်တာ) ရှိပပီး ယြုအြါ သစလ်တာသုးံစွေဲသူအဖွေဲ  ့(FUG) ၅၇၂ ဖွေဲ သ့ည် 

လ ာက်ြံြျေက်လက်ြှတ်ြျေားနငှ့်အတူ သစ်လတာ ၁၀၄၁၄၆ ဧကကိ ု  ူလ ာင်ြဲပ့ပီး မဖစ်သည်။ 

ြျေားစွောတုိက့ လက်ြတှ်ရရန် လစာင့်ဆုိင်းလျှေက်ရှိကကသည်။ CF  ူလ ာင်လရး 

အလကာင်အ ည်လဖာ်ရာတွေင် ရှြ်းမပည်နယ၊် ရြိုင်မပည်နယ်၊ ြလကွေးတိုင်းနှင့ ် ြန္တလလးတိုငး် တုိသ့ည် 

UNDP အလ ာက်အပံ့မဖင့် အမြင့်ြားဆံုးလနရာတွေင် ရှိကကသည်။  

 

 
ပု ံ ၂.၄၇ ကညင်လြျောင်လကျေးရွောသားြျေား သစလ်တာဦးစီးဌာနအရာရှိြျေားနငှ့်အတူ ဧက ၅၀၈ ရပ်ရွော 

ပလဒသာစိုက်ြင်း လရှ တ့ွေင် (ေ)ဲနှင့ ် အပူပိုင်းဇုန်တွေင ် ရပ်ရွောပလဒသာ စိုက်ြင်း စိုက်ပျေိုးလနပုံ (ယာ)  

(© သစလ်တာဦးစီးဌာန) 
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အပူပိငု်းလဒသရှိ ရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြင်းြျေား 

အပူပိငု်းလဒသတွေင ် ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်းပြာဏကို ဇယား ၂.၁၀ တွေင်လဖာ်မပ ားသည်။ 

စိုက်ပျေိုးလသာသစ်ပင်အြျေိုးအစားြျေားြာှ  င်းလလာင်စာအမဖစ် သုးံစွေဲလသာ ရှား၊ ကုက္က ို၊ တြာ၊ 

လဘာစကုိင်းနှင့ ် ဆီးသီးတို ့ မဖစ်ကကသည်။ ဤအပင်အားလုံးက ရပ်ရွောလဒသအတွေက် လိုအပ်လသာ 

 င်းကိ ုပံ့ပိုးလပးလျှေက်ရှိသည်။ 

ဇယား ၂.၁၁ အပူပိငု်းလဒသတွေင် အပူပိုင်းလဒသရှိ ရပ်ရွောပလဒသာသစလ်တာပြာဏ 

စဉ် တိုင်းလဒသကကီး ဧက သုးံစွေဲသူအဖွေဲ  ့

အလရအတွေက် 

အဖွေဲ ေ့င်ဦးလရ 

၁။ စစက်ိငု်း ၆၀၉၃.၈၇ ၉၅ ၅၄၁၀ 

၂။ ြလကွေး ၆၄၀၄.၈၃ ၆၃ ၂၈၀ 

၃။ ြန္တလလး ၃၉၃၄.၇၆ ၂၄ ၅၇၂ 

 စုစုလပါငး် ၁၆၄၃၃ ၁၈၂ ၆၂၆၂ 

(© သစ်လတာဦးစီးဌာန ၊၂၀၀၃ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ) 

 

       
ပု ံ ၂.၄၈ ရပ်ရွောပလဒသာစိုက်ြင်းြျေားသည် လကျေးလက်အသိုက်အေန်းအတွေက်  င်းရရှိရန် 

အရင်းအမြစ်တစ်ြုမဖစ်သည်။ (Source: thecvf.org) 

 

ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်းြျေားအားလုံးတွေင် လဂဟစနစ် ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်တိုးတက် 

လာသည်ကို လတွေရ့ှိရသည်။ လရြျေားရရိှြှု၊ လမြဆီလွှအလမြအလနနှင့ ်ဇီေြျေိုးကွေစဲုံလင်လသာ လဒသအမဖစ ်

လတွေရ့ှိလာရသည်။ သိသာ င်ရှားလသာလဂဟစနစ်ေနလ်ဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတစ်ြုြှာ မြစ်ေကျွေန်းလပါ် 

လဒသြှြုန်တိုင်းကာကွေယ်ြှုမဖစ်သည်။ရပ်ရွောပလဒသာစုိက်ြင်းြျေား မပန်လည် ူလ ာင် သည့် 

လနရာလဒသတစ်ြုတွေင် ၂၀၀၈ ြုနှစ ် ဆုိင်ကလုန်းနာဂစ် တိုက်ြတ်ြဲ့ စဉ်က လကျေးရွောလူ ုအသကက်ို 

ကာကွေယ်လပးနိငု်လသာ အဓိကကျေသည့် အြျေက်တစ်ြုမဖစ် သည်။  ုိလ့ကကာင့် အသိကု်အေန်းြျေားသည့် 
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CF ညွှန်ကကားြျေကတ်ွေင် ပါရှိသည့် အြျေိုးသား အဆင့်  မပန်လည်စိြ်းလန်းလရး ရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေားကုိ 

သိသိသာသာ အလ ာက်အကူ မပုြဲ ့သည်။ 

၃။ စနစ်ြျေားကို ကိုင်တွေယ်လမဖရှင်းမြင်း 

၃.၁။ လဂဟစနစ်တစ်ြုလုံးကို လွှြ်းမြုံ စီြံမြင်း 

၃.၁.၁။ နိဒါန်း 

 CSA သည် နည်းပညာြျေားကုိသာြက စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးနည်းစနစ်ြျေား (သို)့ 

လူြှုလရးမပဿနာြျေားကုိပါ ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းရြည်။ ရလဒ်လကာင်းြျေား လပါ် ွေကလ်ာလစ 

လရးအတွေက် လက်လတွေအ့လကာင်အ ည်လဖာ်သြူျေားသည် စီးပွေားလရးပတ်ေန်းကျေင်နှင့ ်

လူြှုလရးဖွေံ ့ပဖိုးတုိးတက်ြှု အမြင်ြျေားကုိပါ  ည့်သွေင်းစဉ်းစားကာ လဂဟစနစ် တစ်ြုလုံးကိ ု

လွှြ်းမြုံစီြြံန ့်ြွေဲရြည်။ CSA သည် ြိုးလြါငဒ်ဏ် ြံနိုငရ်ည်ရှိလသာ သီးနှံြျေိုးသစြ်ျေား စိုက်ပျေိုးမြင်း 

(သို)့ တိကျေလသာ စုိက်ပျေိုးလြွေးမြူလရး (Precision Farming) က့ဲသုိလ့သာ နည်းပညာနှင့ ်

အလလ့အ သစြ်ျေားသံုးစွေဲမြင်း က် လကျော်လွေန်သည်။ သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှုနှင့် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှု၊ 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လုပ်ြှုနှင့် လယ်သြားြျေား ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုဒဏ် 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစလရးဟလူသာ ရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေားစွောကို လအာင်မြင်ြှုရရှိလစရန် CSA သည ်

ြျေားစွောလသာစနစ်နည်းလြ်း ရှုလ ာင့်ြျေားကုိ မြုံ ငုံစဉ်းစားရြည်။ ၎င်းတိုတ့ွေင် 

လတာလတာင်သဘာေအလ ှလဂဟစနစ်ြျေား အမပင ်တန်ဖိုးကွေငး်ဆက်ြျေားလည်း ပါေင်သည်။ System 

ြတူညီလသာ အစိတ်အပိုငး်ြျေားကုိ ညှိနှိုင်းလပါငး်စည်းကာ လလ့လာဆန်းစစပ်ပီး၊ 

လကာင်းကျေိုးဆုိးမပစ်ြျေား ညှိနှိုင်းြျေိန်ဆကာ ကုနက်ျေစရိတ်နှင့် အကျေိုးအမြတ်ကိုလည်း 

စိစစ်တွေက်ြျေက်လျေက ်စနစြ်ျေား ရှုလ ာင့်ြှ သုးံသပ်ရန် အလရးကကီးသည်။ 

 လမြယာအလှတွေင ် သစ်လတာြျေား၊ ြျိေုင်ေှြ်းြျေား၊ လတာင်တန်းြျေား၊ ပင်လယ်ြျေား၊ 

စိုက်ပျေိုးလမြြျေား၊ လူလနအိြ်လမြြျေား အစရှိသည်တို ့ပါေင်သည်။ ၎င်းသည် လူ ု၊ လမြယာ၊ ဥပလဒြျေား၊ 

စည်းြျေဉ်းြျေား၊ လုပ် ံုးလုပ်နည်းြျေားနငှ့် တန်ဖိုး ားြှုြျေားအကကား တုံ ့မပန် ဆက်သွေယ်ြှုြ ှ

လပါ်လပါကလ်ာလသာ လနရာအလမြမပု စနစတ်စ်ြုမဖစ်သည်။ Landscape (လမြယာအလှ)ကုိ FAO ၏ 

အဓိပ္ပာယ်ဖွေင့်ဆိုြျေက်ြှာ “အလရး” လသာ လဂဟနစ်ေန်လဆာင်ြှု ြျေား လဖာ် ုတ်နိုင်ရန် ကျေယေ်န်းလသာ 

ဧရိယာပြာဏ ရှိရြည်မဖစ်လသာ်လည်း ဤစနစ ် ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေား  ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် 

လမြယာသည် လူြျေားစီြံြန ့်ြွေဲနုိင်သည့် ပြာဏအ ိ လသးငယ်ရန်လည်း လိုအပ်သည်ဟူ၍ မဖစ်သည်။ 

လမြယာအလှကိ ု လဂဟစနစ် နှင့ ် လရာလ ွေးြသွေားရန် လုိအပ်သည်။ လမြယာအလှတွေင် ြျေားစွောလသာ 

လဂဟစနစ်ြျေား ပါေင်ပပးီ လူသားြျေား၏ လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားနငှ့် အဖွေဲ အ့စည်းြျေားကုိ မပင်ပြ ှ

လအးဂျေင့်ြျေား အမဖစ ်ြမြင်ဘဲ လမြယာအလှ၏ အလရးပါလသာ အစိတ်အပိုငး်ြျေားအမဖစ် ရှုမြင်ရြည်မဖစ် 

သည်။ 
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 လမြယာအလှနည်းလြ်းြျေားသည် လဂဟစနစ်ြျေားနှင့် သဘာေအရင်းအမြစ် ြျေားကုိ 

လရရှည်စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်ကုိ အသကလ်ြွေးြှုလုပ်ငန်းြျေားနငှ့် လပါငး်စည်းလပးသည်။ တစ်နည်း လမပာရလျှေင် 

လမြယာအလှနည်းလြ်းသည် လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေားစွောပါေင်လသာ စနစ ် နည်းလြ်းမဖစ်ပပီး 

လဂဟစနစ်လုပ်ငနး်လပါင်းြျေားစွောနှင့် ြျေိုးစိတ်ြျေား၊ လူြှုလရး Actor ြျေားအတွေက် 

အကျေိုးလကျေးဇူးြျေားနငှ့် ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေား ပ့ံပိးုလပးသည်။ ြတူ ကွေမဲပားလသာ 

အစိတ်အပိုင်းြျေားနငှ့် လရအရင်းအမြစ်ြျေား၊ ဆက်စပ်လျေက်ရှလိသာ စုိက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်ြှု၊ ဇီေြျေိုးစု ံ

 ိန်းသိြး်လစာင့်လရှာက်မြငး်နငှ့် သစလ်တာစီြြံန ့်ြွေဲမြငး်ဆုိင်ရာ လမြယာ အလှြျေားနှင့် ၎င်းတို၏့ 

ဆက်နွေယ်ြှုြျေားကုိ နားလည်လအာင် ကကိုးစား ရြည်။ လမြယာအလ ှ စီြြံန ့်ြွေဲြှုကို အသုးံြျေရမြင်း၏ 

အဓိကအလကကာင်းတရားြှာ တစ်ြုနငှ့်တစ်ြ ု အြျေိတ်အဆက် ြြိဘဲ လမြအသံုးြျေြှုတွေင် အလှအတွေက် 

ယှဉ်ပပိုင ် လနကကသည့် ကျေဉ်းလမြာင်းသည့်ကဏ္ဍ အလိုက် နည်းလြ်းြျေားြလှရှာင်ရှားရနမ်ဖစ်သည်။ 

ပါေင်ပတ်သက်သအူားလုံး၏ အလိုဆန္ဒကို  ည့်သွေင်းစဉ်းစားကာ ြတူညီလသာ 

လမြသုံးစွေဲြှုြျေားအကကား အကျေိုးအမပစ်ြျေား ညှိနှိုင်း စဉ်းစားပပီး စုလပါင်းစီြကံိန်း လရးဆွေဲရန်မဖစသ်ည်။ 

 

ပု ံ၃.၁ လူတို၏့ လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေား၊ လဂဟစနစ်ြျေားနငှ့် ရုပ်ပတ်ေန်းကျေင်ကို ပုံလဖာ် လပးသည့် 

သက်ြဲ့အလကကာင်းတရားြျေားအကကား တုံ ့မပန်ြှုကုိ လဖာ်မပ ားသည့် လမြယာအလ ှ 

(Minang et al., 2015; Scherr, 2013) 

 လမြယာအလှနည်းလြ်းတွေင် လရလေလရလဲနှင့် မြစ်ေှြ်းြျေား လပါငး်စည်း စီြံ ြန ့်ြွေဲမြငး်၊ 

လရရှည်တည်တံ့ြည့် လမြယာအလှနည်းလြ်းြျေား၊ လဂဟစနစ် နည်းလြ်းြျေား၊ သီးနှ-ံတိရ စ္ဆာန် 

လပါငး်စည်း စီြြံန ့်ြွေဲမြင်း၊ သစပ်င်သစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမြင်း၊ လရရှည် တည်တံ့ြည့် လရလုပ်ငနး် 

စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်၊ လရရှည်တည်တ့ံြည့ ် သစလ်တာစီြြံန ့်ြွေဲမြငး်နငှ့် တိုးတက်လကာင်းြွေန်လသာ 

လတာင်ကနု်းြျေား စီြြံန ့်ြွေဲမြင်းြျေား ပါေင်သည်။ 

အလရးကကီးလသာ အြျေက် (၅) ြျေက ်

• စိုက်ပျေိုးလရး၊ သစလ်တာနှင့် လရလုပ်ငနး်ြျေားကုိ လမြယာအလှအဆင့ ် စီြံြန ့်ြွေဲမြင်း သည် 

လရရှည်တည်တံ့လသာ ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် ပဓာနကျေသည်။ 
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• လမြယာအလှအဆင့်အတွေက် လလျော်ကနလ်သာ လမြယာသုံးစွေဲမြငး်ဆုိင်ရာ စီြြံျေက် နှင့ ်

ဆံုးမဖတ်ြျေက ် ြျေြှတ်ရာတွေင် ပူးလပါငး်ပါေင်လဆာင်ရွေကပ်ပီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်  ားသည့် 

လူ ုအလမြမပု နည်းလြ်းကုိ သုးံစွေဲရြည။် 

•  ုတ်လုပ်ြှုကဏ္ဍြျေားသည် တစ်ြုနှင့်တစ်ြ ု ဆက်စပ်ြှုြရှိဘဲ သီးမြားမဖစ်လနတတ် သည်။ 

 ုတ်လုပ်ြှုကိ ု  ိြိုက်လစနိုင်သည်။ လမြယာအလှအဆင့် လပါငး်စပ် ညှိနှိုင်း မြင်းက 

 ုတ်လုပ်ြှုစနစြ်ျေားနငှ့် ကဏ္ဍအားလုံးအတွေက် လိုအပ်လသာ လဂဟစနစ ် ေန်လဆာင်ြှုြျေားကုိ 

လနာက်ြမံပု ားသည့် သဘာေအရင်းအမြစ် ြျေားကုိ လပါငး်စည်း စီြံြန ့်ြွေဲနုိင်ရန ်

ကူညီလပးသည်။ လမြယာအလှနည်းလြ်းကို လုိက်နာကျေင့်သုံးလသာ CSA သည် 

ကဏ္ဍြျေားအကကား သဘာေအရင်းအမြစ်ြျေား စီြြံန ့်ြွေဲရာတွေင် ကကုံ လတွေရ့ ြည့် စိန်လြါ်ြှုြျေားကုိ 

ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းလပးနိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

• ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ လမြယာအလှြျေား၏ အကျေိုးတရားြျေားစွောကို 

လစာင့်ကကည့်တိုင်းတာမြင်းမဖင့ ် ကဏ္ဍြျေားအကကား ကကိုးပြ်းြှုြျေား၏ အကျေိုးသက ်

လရာက်ြှုြျေားကုိ လဖာ် ုတ်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

• CSA ကုိ လရှ လ့မပးစြ်းသပ်ြျေက်ြသှည် ကျေယမ်ပန ့်စွော တိုးမြငှ့်လဆာင်ရွေကရ်န်နှင့် 

လမြယာအလှနည်းလြ်းသုးံစွေဲြည့် ြူေါဒြျေား ြျေြှတ်ရန်အတွေက် ြျေားစွောလသာ ဗျေူဟာ ြျေား၊ 

အလလ့အ ြျေား လုိအပ်သည်။ ကဏ္ဍြျေားအကကား နားလည်ြှုရှပိပီး ြိတ်ဖက်မပု ရန် CSA ကုိ 

ြူေါဒ ဲသို ့  ည့်သွေင်းပပီး အဆင့်တိုင်းအတွေက် အရည်အလသွေး မြှင့တ်င် လပးရန် 

အလရးကကီးသည်။ ဤလုပ်ငနး်ြျေားကုိ ြူေါဒနှင့ ် လေးကွေကေ်န်းကျေင်လကာင်းြှ 

ပံ့ပိုးလပးရြည်မဖစ်သည်။ 

၃.၁.၂ CSA စနစအ်တွေက ်လမြယာအလှ စီြြံန ့်ြွဲေမြင်း 

 ြတူညီလသာ လမြယာအလှအတွေက် ရရှိနိုငလ်သာ သဘာေအရင်းအမြစ်၊ လမြယာ သုးံစွေဲြှု 

အလမပာင်းအလဲနှင့် လူြှုစီးပွေား အလနအ ားလပါ်တွေင် ြူတည်လျေက် ြတူကွေဲမပားလသာ စီြြံန ့်ြွေဲြှုြျေား 

ကျေင့်သုံးရြည်မဖစ်သည်။ 

• စုိက်ပျေိုးလရး၊ သစလ်တာနှင့် လရလုပ်ငနး်ြျေားကုိ လမြယာအလှအဆင့ ် စီြြံန ့်ြွဲေ မြင်းသည် 

လရရှည်တည်တံ့လသာ ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် ပဓာနကျေသည်။ 

• လမြယာအလှအဆင့်အတွေက် လလျော်ကနလ်သာ လမြယာသုံးစွေဲမြငး်ဆုိင်ရာ စီြြံျေက် နှင့ ်

ဆံုးမဖတ်ြျေက ် ြျေြှတ်ရာတွေင် ပူးလပါငး်ပါေင်လဆာင်ရွေကပ်ပီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်  ားသည့် 

လူ ုအလမြမပု နည်းလြ်းကုိ သုးံစွေဲရြည်။ 

•  ုတ်လုပ်ြှုကဏ္ဍြျေားသည် တစ်ြုနှင့်တစ်ြ ု ဆက်စပ်ြှုြရှိဘဲ သီးမြားမဖစ်လန တတ်သည်။ 

 ုတ်လုပ်ြှုကိ ု  ိြိုက်လစနိုင်သည်။ လမြယာအလှအဆင့် လပါငး်စပ် ညှိနှိုင်းမြင်းက 

 ုတ်လုပ်ြှုစနစြ်ျေားနငှ့် ကဏ္ဍအားလုံးအတွေက် လိအုပ်လသာ လဂဟစနစ ် ေန်လဆာင်ြှုြျေားကုိ 

လနာက်ြမံပု ားသည့် သဘာေအရင်းအမြစ်ြျေားကို လပါငး်စည်း စီြံြန ့်ြွေဲနုိင်ရန ်
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ကူညီလပးသည်။ လမြယာအလှနည်းလြ်းကိ ု လိုက်နာ ကျေင့်သုံးလသာ CSA သည် 

ကဏ္ဍြျေားအကကား သဘာေအရင်းအမြစ်ြျေား စီြြံန ့်ြွေဲ ရာတွေင ်ကကုံ လတွေရ့ြည့် စိနလ်ြါ်ြှုြျေားကုိ 

ကိငု်တွေယ်လမဖရှင်းလပးနိုင ်ြည်မဖစ်သည်။ 

• ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ လမြယာအလှြျေား၏ အကျိေုးတရား ြျေားစွောကုိ 

လစာင့်ကကည့်တိုင်းတာမြင်းမဖင့် ကဏ္ဍြျေားအကကား ကကိုးပြ်းြှုြျေား၏ အကျေိုးသက ်

လရာက်ြှုြျေားကုိ လဖာ် ုတ်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

• CSA ကုိ လရှ လ့မပးစြ်းသပ်ြျေက်ြသှည် ကျေယမ်ပန ့်စွော တိုးမြှင့လ်ဆာင်ရွေကရ်န်နှင့် 

လမြယာအလှနည်းလြ်းသုးံစွေဲြည့် ြူေါဒြျေား ြျေြှတ်ရန်အတွေက် ြျေားစွောလသာ ဗျေူဟာ ြျေား၊ 

အလလ့အ ြျေား လုိအပ်သည်။ ကဏ္ဍြျေားအကကား နားလည်ြှုရှပိပီး ြိတ်ဖက် မပုရန် CSA ကုိ 

ြူေါဒ ဲသို ့  ည့်သွေင်းပပီး အဆင့်တိုင်းအတွေက် အရည်အလသွေး မြှင့်တင်လပးရန ်

အလရးကကီးသည်။ ဤလုပ်ငနး်ြျေားကုိ ြူေါဒနှင့ ် လေးကွေကေ်န်းကျေင် လကာင်းြှ 

ပံ့ပိုးလပးရြည်မဖစ်သည်။ 

၃.၁.၃ CSA သို ့အကျေိုးမပုပုံ 

 CSA ရှုလ ာင့်အရ လမြယာအလှနည်းလြ်း အဓိကရည်ရွေယြ်ျေက်ြှာ CSA နှင့ ်

လဂဟစနစ်လ ာင်ြှု လုပ်ငနး်ြျေားအကကား လလ ု၊ လရ ု၊ အစားအစာနှင့် ပစ္စည်းြျေား အပါအေင် 

ပတ်ေန်းကျေင်ကိ ုလရရှည်တည်တံ့လစလရးအတွေက် လပါငး်စပ်၍ ညှိနှိုင်းကာ အကျေိုး ရှိစွော အသုးံြျေလရးကိ ု

အားလပးရန်မဖစ်သည်။ လမြယာအလှနည်းလြ်း၏ လ ွေမပားမြင်းနှင့် လိုလားအပ်လသာရလဒ်ြှာ CSA 

၏ ြဏ္ဍိုင်(၃)ြုမဖစ်လသာ ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု၊ သဟဇာတ မဖစ်ြှု၊ လလျော့ပါးလစမြငး်တိုန့ှင့် 

ဆက်စပ်လျေက်ရှသိည်။ 
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ပု ံ၃-၂ လဂဟစနစ်နည်းလြ်း ၏သလဘာတရားြူ လဘာင် (©Enjalric and Hainzelin, 2014). 
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ပု ံ၃.၃ စိုက်ပျေိုးလရးလဂဟစနစ် (လမြယာအလှ) စီြံြန ့်ြွေဲမြင်းြူလဘာင် 

(Source URL:https://www.groundswellinternational.org/approach/agroecological-farming/).  

 

 

 

 

ပု ံ၃-၄ စနစ် (သဘာ၀ လမြယာအလှ) စီြြံန်၌ြွေမဲြင်းတွေင ် ဆက်စပ်ြှုြျေား  

(Rivera-Ferre et al., 2013) 

 

ကုန် ုတ်လုပ်နိုင်စွေြ်း 

 လမြယာအလှအဆင့် နည်းလြ်းသည် လဂဟစနစ်လုပ်ငနး်ြျေားကုိ  ိန်းသိြး်  ားပပီး 

ြတူကွေဲမပားလသာ  ုတ်လုပ်ြှုစနစြ်ျေားအကကား အကျေိုးရှိစွော လပါငး်စည်းြှုြျေား ဖန်တီးလပး 

မြင်းလကကာင့ ် ကွေငး်အဆင့်  ုတ်လုပ်ြှုကိ ု တုိးပွေားလစသည်။ ဥပြာ - လမြယာအလှသည် 

သားရဲလကာင်ြျေား အကျေိုးမပုအင်းဆက်ြျေား ြိုနားရာမဖစ်ပပီး၊ ေတ်ြှုန်ကူးမြင်းကို တည်ပငိြ် 

တိုးပွေားလစြည်။ လရစီးဆင်းြှုနှင့် အြျေိန်အြါကိ ု အကူအညီလပးြည်။ တစ်ြျေိန်တည်းြှာပင် 

သီးလရာစိုက်ပျေိုးမြင်း၊ တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူလရးနငှ့် သစပ်င်သစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးသည့် 

စနစြ်ျေားသည် အမပန်အလှန်မဖည့်စွေက်လပးပပးီ အကျေိုးမပုနိုင် ကကြည်မဖစ်သည်။ 

https://www.groundswellinternational.org/approach/agroecological-farming/
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လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစမြင်း 

 လမြအသံုးြျေြှု၊ ြျေိုးစိတ်ြျေား၊ လမြယာအလှတစ်ြွေင် ြျေိုးဗဇီြျေား ကွေမဲပားစံုလင်ြှုက 

အန္တရာယ်ြျေား (ဖျေက်ပိုး၊ လရာဂါ၊ ရာသီဥတု) ကုိ လလျော့ကျေလစြည် မဖစ်သည်။  ိုြျှေသာြက 

စားနပရ်ိက္ခာနှင့ ် ေင်လငွေအရင်းအမြစ်ြျေား ပိုြိုကွေဲမပားစံုလင်မြင်းက ရာသီဥတုဒဏ် ြံရြှုကိ ု

လလျော့ပါးသက်သာလစြည်မဖစ်သည်။ 

သက်သာလလျော့ပါးလစမြင်း 

 လမြယာအလှနည်းလြ်းနှင့် ပူးတွေဲရှိလာသည့် ပိုြိုကွေဲမပားစံုလင်လသာ စနစ်ြျေားသည် 

နှစရ်ှည်သီးနှံြျေား၊ မြက်ြင်လမြြျေား၊ သစ်လတာလမြြျေား၊ သစ်လတာနှင့ ် စိြ့်လမြြျေားလပါ်တွေင် 

ပိုြိုအလလး ားမြင်းသည် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ကျေလစပပီး၊ ကာဗွေန်  ိနး်ြျေုပ်စုစည်း 

မြင့်ြားလစရန်  ိလရာက်လသာ နည်းလြ်းတစ်ြု မဖစ်သည်။ 

နိဂုံး 

 လယ်ယာတစ်ြု နားလည်သိရှိပပီး၊ စီြြံန ့်ြွေဲနုိင်ရန် လဂဟစနစ်နည်းလြ်းတစ်ြု လုိအပ ်

ြည်မဖစ်သည်။ System Approach က လယ်ယာစနစြ်ျေား၏ အလမြြံသလဘာ တရားြျေား ကုိ 

အဓိပ္ပာယ်ဖွေင့်ဆိုလပးသည်။ ၎င်းတို၏့ တည်လဆာက်ဖွေဲ စ့ည်းပုံ၊ လည်ပတ်ြှုနှင့ ် စီြြံန ့်ြွေ ဲ မြင်း၊ 

အတွေင်းနငှ့်အမပင် အလကကာင်းအရာြျေားအကကား ဆက်သွေယ်တုံ ့မပန်ြှု၊ လမပာင်းလဲလန လသာ 

အလမြအလနြျေားကုိ တုံ ့မပန်ြှုနှင့ ် အလမပာင်းအလဲနှင့် ကိကု်ညီရန်ဟူလသာ အြျေက်ြျေား လည်း 

ပါေင်သည်။ စနစတ်စ်ြုကို လလ့လာပါက ရည်ရွေယ်ြျေက်နှင့် ပန်းတိုင်ြျေား၊ လဘာင် 

ကန ့်သတ်ြျေက်ြျေားနငှ့် အစိတ်အပိုငး်ြျေား၏ တည်လဆာက်ပုံနှင့် တာေန်ြျေားကုိ အဓိပ္ပာယ်ဖွေင့် ဆုိရန ်

လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ အမပနအလှန်ဆက်သွေယ်မြင်းနှင့ ်တုံ ့မပန်သတင်းလပးြှုစနစ်သည် လယ်ယာစနစ ်

တည်လဆာက်ပုံနှင့ ် လည်ပတ်ပုံအတွေက် အလရးကကးီသည်။ လယ်ယာစနစ် တစ်ြုကုိ 

ြွေမဲြြ်းစိတ်မဖာလလ့လာမြင်း၊ တစ်ဆင့်ြစံနစြ်ျေားကုိ လလ့လာမြင်းမဖင့် လကာင်းစွော နားလည်နိုင်သည်။ 

သံသရာစကေ်န်း (သို)့ လကကာင်းကျေိုးဆက်စပ်ြှု သရုပ်လဖာ်ပုံက ဤအြျေကကုိ် 

အလ ာက်အကူမပုြည်မဖစ်သည်။ လယ်သြားြျေားသည် လက်ရှ ိရာသီဥတု၊ လရ၊ လမြ အလနအ ားကုိ 

အလကာင်းဆံုး သုံးစွေဲနိငု်ရန် စနစ်ကုိ ပုံစံလရးဆွေဲ ကကသည်။ သိုလ့သာ် ကျေယမ်ပန ့်လှလသာ နည်းပညာ၊ 

စီးပွေားလရး၊ လူြှုလရး၊ နိုငင်ံလရး၊ ပုဂ္ဂိုလ်လရး အလကကာင်း တရားြျေားက လယ်သြား၏ ပန်းတိုင်ြျေားနှင့ ်

စီြြံန ့်ြွေဲြှုကို အဆုံးအမဖတ်လပးသည်။ စနစ်ြျေား၏ အလရးကကီးလသာ ေိလသသလက္ခဏာြျေားြှာ 

ကုန ်ုတ်စွေြ်းအား အကျေိုးအမြတ ် ရရှိနိုငြ်ှု၊  ိလရာက်ြှု၊ တည်ပငိြ်ြှု၊ လရရှည်တည်တံ့ ြှု၊ 

တရားြျှေတြှု၊ မပုလွေယ်မပင်လွေယ်ရှိြှု၊ လုိက်လလျောညီလ ွေရှိြှုနှင့် နလန် ူြှုတို ့ မဖစ်ကကသည်။ 

အရင်းအမြစ်သုးံစွေဲရာတွေင်  ိလရာက်ြှု သည် အသင့လ်လျော်ဆံုး အလနအ ားတွေင် ရှိသင့်သည်။ 

 ိုြျှေသာြက စွေြ်းအင်နှင့်လရကို  ိလရာက်စွော သုးံစွေဲမြငး်သည်လည်း အကျေိုးအမြတ်ရှိလသာ 

 ုတ်လုပ်ြှုအတွေက် လိုအပ်သည်။ 
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၃.၂ စားနပ်ရိက္ခာ တန်ဖိုးကွေင်းဆက် 

၃.၂.၁ ဆန်စပါးတန်ဖိုး ကွေင်းဆက် 

 စိုက်ပျေိုးလရးတန်ဖိုးကွေငး်ဆက် သလဘာတရားြူလဘာင်တွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည်ြှ 

စားသံုးသည်အ ိ ကုန်လြျောမပုလုပ်မြင်းနှင့် လေးကွေက်သိုတ့င်ပိုလ့ရာင်းြျေြျေိန် ိ တန်ဖိုးမြှင့ ်

လုပ်ငနး်စဉ် အဆင့်ဆင့်ပါေင်သည်။ ကွေငး်ဆက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြြုျေင်းစီတွေင် လရှ န့ှင့ ် လနာက ်

ဆက်စပ်ြှုတစ်ြု (သို)့ တစ်ြု က်ြကရှိသည်။ တန်ဖိုးကွေင်းဆက်တစ်ြုသည် စိုက်ပျေိုးလရး 

 ုတ်ကနု်တစ်ြျေိုး စိုက်ြင်းြှသည် လနာက်ဆံုးစားသုံးသည် ိ အဆင့်တိုင်းတွေင်  ုတ်ကုန်၏ 

တန်ဖိုးမြှင့လ်ပးသည့ ် ပါေင်လဆာင်ရွေက်သူြျေားကို အစုံအလိုက်လဖာ် ုတ်လပး သည်။ လဒသြျေားနင့်ှ 

မပင်ပလေးကွေကအ်တွေက် စိုက်ပျေိုးလရးတန်ဖိုးကွေငး်ဆက်ြျေား ကကီး ွေား ြှုနှင့် ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုသည် 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားတွေင် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုအတွေက် စိနလ်ြါ်ြှု ြျေားကုိ ရင်ဆုိင်လမဖရှင်းရန်နှင့် 

ဆင်းရဲြှုလလျော့ြျေလရးအတွေက် အင်အားလကာင်းလသာ လက်နက်ကရိိယာတစ်ြုအမဖစ် ြှတ်ယူနိုင်သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငသံည် စိုက်ပျေိုးလရးကုိ အဓိက ြဏ္ဍိုင်အမဖစ် ြှီြိုအား ားလနရပပီး နိုငင်ံလတာ်၏ 

နှစစ်ဉ်စစုုလပါင်း မပည်တွေင်း ုတ်ကုန် တန်ဖိုး၏ သုးံပုံတစ်ပုံကုိ စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍြှ ရရှိသည်။ 

ကြ္ဘာ့စားနပရ်ိက္ခာအဖွေဲ ၏့ အဆုိအရ၊ နိုငင်ံလတာ်လုပ်သား ု၏ ၇၀ ရာြုိင်နှုန်းသည် 

စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍတွေင် အလုပ်လုပ် ကိငု်လျေက်ရှကိကသည်။  ုိလ့ကကာင့် စိုက်ပျေိုးလရးတန်ဖိုး 

ကွေငး်ဆက်ကို မြှင့တ်င်မြင်းသည် မြန်ြာ့စိကု်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွေက် အလရးကကီးလသာ 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ြ ုမဖစ်သည်။ 

 မြန်ြာဆန်စပါးလဂဟစနစ်တွေင် လမြမပန ့်လရသွေင်းစပါး၊လမြမပန ့်ြိုးလကာင်းလသာက် စပါး၊ 

လရနက်နှင့ ်လတာင်ယာစပါးြျေား ပါေင်ကကသည်။ ၎င်းတိုအ့နက် လမြမပန ့် ြိုးလကာင်းလသာက် စပါးသည် 

စိုက်ဧကအြျေားဆံုးမဖစ်သည်။ ြုိးလကာင်းလသာက်နငှ့် လရနက်စပါးစုိက်ပျေိုးမြင်းကို 

မြစ်ေကျွေန်းလပါ်လဒသနှင့ ် ရြိုင်မပည်နယ် ကြ်းရိုးတန်းတစ်လလျောက်တွေင် လတွေရ့သည်။ လမြမပန ့် 

လရသွေင်းစပါးကို ြန္တလလး၊ စစက်ိငု်းနှင့ ် ပဲြူး တိုင်းလဒသကကီးြျေားတွေင် အဓိကစုိက်ပျေိုးကက သည်။ 

လတာင်ယာစပါးကုိ ြန္တလလး၊ စစက်ိငု်းနငှ့ ်ရှြ်းမပည်နယ်တိုတ့ွေင် လတွေရ့ှိရသည်။ ြုတ်သုန်ရာသီ စပါးကုိ 

ဇွေနလ်ြှ ကသဂုတ်လအတွေင်း စိုက်ပျေိုးကကပပီး၊ နိုေငဘ်ာလြှ ဇန်နေါရီလအတွေငး် ရိတ်သိြ်းကကသည်။ 

လနွေစပါးကုိ နိုေငဘ်ာ - ဒီဇငဘ်ာတွေင်စုိက်ပျေိုးပပီး ဧပပီနှင့်လြလတွေင်ရိတ်သိြ်းကကသည်။ 

 မြန်ြာ့ဆန် မပည်ပတင်ပိုသ့ည့် လေးနှုန်းြှာ အရည်အလသွေး ညံ့ဖျေင်းမြငး်လကကာင့်  ိုင်း၊ 

ဗီယက်နြတ်ို ့က် တန်ဖိုးြျေားစွော လလျော့နည်းသည်။ သုိလလှာင်ဖျေက်ပိုးြျေားမဖစ်လသာ ဆန်ပိုး 

ကျေလရာက်မြင်း၊ ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန်နည်း ြြှန်မြင်းလကကာင့် အလရာင်ပျေက်မြင်းြျေားက အလရှ  ့

အလယ်ပိုင်းနှင့ ်ဥလရာပနိုင်ငံြျေားသုိ ့တင်ပိုလ့သာအြါ မငင်းပယ်မြင်းကို ြံရတတ်သည်။ 
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၃.၂.၂ တန်ဖိုးကွေင်းဆက်တစ်လလျှောက် ပါေင်လှုပ်ရှားသူြျေား 

 ဆန်စပါးတန်ဖိုး ကွေင်းဆက်လမြပုံ 

 ဆန်စပါးတန်ဖိုးကွေင်းဆက်တွေင် သွေင်းအားစု လရာင်းြျေသူြျေား၊ လဒသြံလယ်သြား ြျေား၊ 

ဆန်စပါးပွေဲစားြျေား (စက်ပိုငြ်ျေား)၊ လက်ကားလရာင်းြျေသူြျေားနငှ့် လက်လီလရာင်းြျေသူ ြျေားသည် 

အဓိကပါေင်သြူျေား မဖစ်ကကသည်။ စပါးတန်ဖိးုကွေင်းဆက်ဖွေဲ စ့ည်းပုံကုိ လအာက်တွေင် လဖာ်မပ ားသည်။ 

 

 
ပု ံ၃.၅ ဆန်စပါးတန်ဖိုး ကွေငး်ဆက်တစ်လလျှောက် ပါေင်ပတ်သက်သူြျေား 

သွေင်းအားစု လရာင်းြျေသူြျေား 

 ဆန်စပါးစိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ရာတွေင် အဓိကသွေင်းအားစုြျေားြာှ ဓာတုလမြကသဇာ ြျေား၊ 

ဇီေလမြကသဇာြျေား၊ ပုိးသတ်လဆးြျေား၊ လယ် ွေန်စက်ြျေား၊ ရိတ်သိြ်းလြျွေလလှစ့က် ြျေားနငှ့ ်

လလာင်စာဆီြျေားမဖစ်သည်။ နိုငင်ံအေနှ်းတွေင် စိုက်ပျေိုးဓာတုကြု္ပဏီြျေား၊ မဖန ့်မဖူးလရာင်းြျေသူ 

ြျေားစွောရိှသည်။ လယ်သြားြျေားသည် လမြကသဇာကိ ု  ုတ်လုပ်ြှု ကုနက်ျေစရိတ်၏ ၁၅%  ိ 

သံုးစွေဲကကသည်။ 

လယ်သြားြျေား 

စိုက်ပျေိုးနည်းြျေား - စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုပုံစံအရ လယ်သြားြျေားသည် ြိုးရာသီတွေင် ြိုး 

လကာင်းလသာက်စပါးအမဖစ် အဓိကစုိက်ပျေိုးကကပပီး၊ သွေငး်(ဆည်)လရရရှိပါက လနွေစပါးအမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးကကသည်။ ပျေြ်းြျှေလယ်လမြပြာဏြှာ လယ်သြားအြျေားစုတွေင် ၂ ဟက်တာ (၅ ဧက) 

ြန ့်မဖစ်သည်။ လမပာင်းလရွှ စ့ိုက်ပျေိုးလလ့ရှိလသာ်လည်း၊ လုပ်သားရှားပါးပါက ကကဲပက်စုိက်ပျေိုး ကကသည်။ 

ကိယ်ုပိုင်ြျေိုး ားသူရှိသကဲ့သို၊့ လယ်နီးြျေင်း ံြှမဖစ်လစ၊ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနြှ မဖစ်လစ 

ြျေိုးလစေ့ယ်ယူ စိုက်ပျေိုးကကသည်လည်းရှိသည်။ လယ်သြားအြျေားစုသည် ြျိေုးလစ့ကုိ 
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အိတ်ြျေားမဖင့်မဖစ်လစ၊ ကျီေ၊ ပုတ်တိုမ့ဖင့် သိလုလှာင်ကကသည်။ ြျိေုးလစ့အရွေယ်ညီမြင်း၊ ြျိေုးကွေဲ ကင်းမြင်း၊ 

ပင်လပါက်ရာြိုင်နှုန်းလကာင်းမြင်း၊ ြျေိုးလစလ့အာင် လရာဂါပိုးကင်းလသာ အရည် အလသွေးမပည့်ြီသည့် 

ြျေိုးလစြ့ျေားကုိ လရွေးြျေယ်သုးံစွေဲကကသည်။ လယ်သြားအြျေားစုသည် ပိုြိုလကာင်းြွေန်လသာြျေိုးရှိရန် 

ြျေိုးသစ်လဲလှယ် စိုက်ပျေိုးကကသည်။ အရည်အလသွေး ညံ့ဖျေင်းလသာ စပါးြျေိုးစုိက်ပျေိုးက 

အ ွေကလ်လျော့နည်းလကကာင်း လကာင်းစွောနားလည်ကကသည်။ သုးံစွေဲသည့် သွေငး်အားစု ပြာဏလပါ်တွေင် 

ြူတည်လျေက် တစ်ဧက စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု ကုနက်ျေစရိတ်သည် ၂၀၀,၀၀၀ ြ ှ ၃၅၀,၀၀၀ 

ကျေပ် ိရှိသည်။ 

အ ွေက်နှုန်း - လမြအြျေိုးအစား ၊ လမြကသဇာ 

(ဓာတုနှင့်နွေားလြျေး) ရရှိြှုလပါ်တွေင် ြူတည်လျှေက် တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းြှာ တင်း (၄၀) ြှ 

(၁၀၀)   ိ ကွောမြားနုိင်သည်။ ရိတ်သိြ်းြျေိန်တွေင် ြိုးရွောသွေနး်တတ်လသာလကကာင့် သတ်ြှတ် 

အစိုဓာတ်သို ့ လလျော့ြျေရန်အတွေက် အြက်အြဲရှိတတ်သည်။ အလမြာက်ြရံာတွေင် အရည ် အလသွေး 

 ိြိုက်နိုင်သည်။ ဤအြျေက်လကကာင့် လတာင်သြူှ လရာင်းေယ်လဖာက်ကားမြင်း၊  ုတ်လုပ်သူအဆင့် 

လတွေဆံု့လြးမြန်းြျေကအ်ရ ရိတ်သိြ်းြျေိန်တွေင် ြိုးရွောသွေနး်မြင်း၊ အလမြာက်ြကံိရိယာ ြရိှမြငး်တိုလ့ကကာင့် 

ဆန်စပါးအရည်အလသွေး နိြ့က်ျေသည်။ လစျေးနှုန်း လည်း ကျေဆငး်သွေားသည်။ 

လတ်တစ်လလာအလမြအလနတွေင် ဆန်စပါး ုတ်လုပ်ြှုြှာ လဒသ တွေင်းအတွေက် ဖူလုံြှုရှိပပီး၊ 

အရည်အလသွေးလကာင်း စပါးြျေိုးရယူလိုကကသည်။ မပည်ပ ပိုြို တင်ပိုလ့ရာင်းြျေနိုင်ရန် အရည် 

အလသွေးလကာင်း ဆန်စပါး လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

 စပါးပွေဲစားြျေား၊ လရာင်းေယ်လဖာက်ကားသူြျေား ဆန်စက်အငယ်ြျေားပိုငဆုိ်င်သည့် 

စက်ပိုင်ြျေားသည် အရည်အလသွေးလကာင်း စပါးြျေားရရှလိအာင် ကိယ်ုတိုင်စစ်လဆး ေယ်ယူလလ့ ရှိသည်။ 

၎င်းတို၏့ရွောနှင့ ် အနီးအနားရွောြျေားြှ ေယ်ယူကကသည်။ အရည်အလသွေးလကာင်း ဆန် ွေက်ပါက 

လေးလကာင်းလပးေယ်ကကသည်။ စပါးေယ်ယူရာတွေင် လကာင်းစွော လမြာက်လသွေ  ့ မြင်း 

(အစိုဓာတ်နည်းမြင်း)၊ ြျေိုးကွေဲနည်းမြင်း၊ အလရာအလနှာ ကင်းစင်မြငး်၊ အလရာင်ြပျေက် မြင်း စသည့ ်

အရည်အလသွေးလကာင်းြျေားရှိပါက စပါး တစ်တင်းလျှေင် ၁၀၀၀ - ၁၂၀၀ ကျေပ် လပးပပီး ေယ်ယူကကသည်။ 

ကုနသ်ည်ြျေားက စိုက်ြင်းြှ ဆန်စက်အ ိ သယ်ယူစရိတ်ကို ကျေြံသည်။ 

 စကပ်ိုငြ်ျေား ပိုငဆုိ်င်လသာ ဆန်စက်အရွေယ်အစားအလိုက် အကကီးစားနငှ့် အငယ်စား ဟူ၍ 

နှစြ်ျေိုးရှသိည်။ ရွော ဲတွေင် ဟာလာ (သုိ)့ ငါးပုံနှင့် လဒသတွေင်းစားသံုးြည့် စပါးကိ ု ကကိတ်ြွေဲကကသည်။ 

ဟာလာ၏ကကိတ်နိုင်စွေြ်းြှာ တစ်နာရီလျှေင် စပါး(၁၀)တင်းြှ တင်း(၂၀) အ ိမဖစ်သည်။ ြိသားစြုျေား 

ေိုငး်ေနး်လုပ်ကိငု်ကကပပီး လုပ်သားတစ်လယာက် နှစလ်ယာက် ငှားရြး်သည်။ အကကီးစား 

ကိယ်ုပိုင်စက်ြျေားတွေင ် စပါးြွေံကို စကလ်ည်ပတ်ရန် လလာင်စာ အမဖစ ် သုးံစွေဲသည်။ စကပ်ိုငက် 

လိုအပ်လသာစပါးပြာဏကို ကိယ်ုတိုင်ေယ်ယူသည်။ ေယ်ယူ ြည့်ပြာဏနှင့် အရည်အလသွေးလပါ်တွေင် 

ြူတည်လျေက်လေးကုိ ညှိနှိုင်းလပးသည်။ ကကိုတင် လငွေလြျေစနစ်၊ လက်ငငး်လငွေလြျေးစနစ် (သို)့ 

တစ်ေက်လငွေလက ် ငင်းလြျေပပီး၊ လရာင်းပပီးြှ အလကကလပးစနစ် ကျေင့်သုံးကကသည်။ ဆန် ွေက်လကာင်း 



 

143 
 

ြလကာင်းြှာ စပါးြျေိုး၊ အဖျေင်း ရာြိုငန်ှုန်း ပါေင်ြှုတိုလ့ပါ်တွေင် ြူတည်သည်။ ြျေိုးလကာင်းစပါးကုိ SP 

(အ ူးလေးနှုန်း)၊ ပျေြ်းြျှေအရည်အလသွေးနှင့် အညံ့စားဟူ၍ လေးကွေက်လိုအပ်ြျေက်လပါ်တွေင် 

ြူတည်သတ်ြှတ် သည်။ စကပ်ိုငြ်ျေားက ကကိတ်ပပီးဆန်ကို ရွောရှိ လက်လီအလရာင်းသြားနှင့် 

လက်ကားသြား တို ံ့ လက်ငငး်လငွေလြျေ (သို)့ ၅၀ ရာြိုငန်ှုနး် လက်ငငး်လြျေ၊ လရာင်းပပီးြှ 

အလကကလပးစနစ်မဖင့် လရာင်းြျေကကသည်။ 

ပြို န့ယ်လက်ကားသြားြျေား - စက်ပိုင်ြျေားက ပြို ရ့ှိ လက်လီ၊ လက်ကားဆုိင်ြျေားသုိ ့ လရရှည် 

စာြျေုပ်ြျေုပ်ဆုိ ားပပီး ဆန်တင်ပို ့လရာင်းြျေကကသည်။ မပည်တွေင်း ဆန်လေးသည် စကပ်ိုင် လရာင်းလေး၊ 

အရည်အလသွေးကွောမြားြျေက၊် ေယ်ယူလိုသည့် ပြာဏလပါ်တွေင် ြူတည်ကွေဲမပား နိုငသ်ည်။ 

ြိသားစစုားသံုးရန် ြလုံလလာက်သြူျေား၊ စပါးြစုိက်သည့် ြိသားစြုျေားက ဤဆုိင်ြျေားြ ှ

ေယ်ယူစားသုးံကကသည်။ လက်ကားသြားြျေားအတွေက် လက်ငငး်လငွေလြျေစနစ် ကျေင့်သုံးသည်။ 

လေးကွေကလ်ိုအပ်ြျေက်အရ လက်ကားသြားြျေားက စက်ပိုင်ြျေား ံြှ ဖုန်းမဖင့ ် ြှာယူကကသည်။ 

လေးကွေက ်သတင်းအြျေက်အလက်အတွေက် အပြဲအဆက်အသွေယ်ရှိကကသည်။ 

 ပိုြိုလကာင်းြွေန်လသာဆန် ရယလူိုပါက လဒသတွေင်းလေးကွေကရ်ှိ အမြားလက်ကား 

သြားြျေား ံြ ှ ေယ်ယူကကသည်။ ဆန်ကို ကားမဖင့် သယ်ယူပပီး လက်ငငး်လငွေလြျေစနစ် 

ကျေင့်သုံးကကသည်။ 

ပြို န့ယ်ြှ လက်လီဆိုင်ြျေား 

 လက်လီဆုိင်ြျေားသည် လကျေးရွောြှစက်ပိုင်ြျေား (သို)့ ပြို န့ယ်လက်ကားဆုိင်ြျေားနငှ့် 

ဆက်သွေယ်ကကသည်။ လိုအပ်သြျှေေယ်ယူပပီး ၅၀ ရာြိုင်နှုနး် လက်ငငး်လငွေလြျေသည်။ ကျေန ်တစ်ေကက်ိ ု

လရာင်းကုနြ်ှလပးသည်။ ၎င်းတိုသ့ည် လဒသဆိုင်ရာ လက်ကားသြားြျေားနငှ့် လည်း 

အဆက်အသွေယ်ရှိသည်။ 

၃.၂.၃ ဆန်စပါး - စားနပ်ရိက္ခာ ကွေင်းဆက်တန်ဖိုး ဆန်းစစလ်လ့လာမြင်း 

 ကွေငး်ဆက်တစ်လလျှောက် လေးနှုန်းလမပာင်းလဲြှု အလရးကကီးဆံုး ည့်သွေင်းစဉ်းစားရြည့် 

အြျေက်ြှာ ဆံုြှတ်တိုင်းတွေင်  လေးနှုန်းလမပာင်းလဲြှုမဖစသ်ည်။ ဆန်စပါး လရာင်းေယ် 

လဖာက်ကားြှုသည် စကပ်ိုငြ်ျေား၊ ကုနသ်ည်ြျေားအတွေကသ်ာြက အရည်အလသွေးလိုအပ်ြျေက်၊ 

လဒသလေးကွေက်ြ ှ တင်ပိုန့ိုငသ်ည့်ပြာဏ၊ လဒသတွေင်းလေးကွေကြ်ှ ပိုလျှေံြှု၊ အမြားဆက်စပ် 

ကုနပ်စ္စည်းြျေား၊ လေးနှုန်းအလမပာင်းအလဲ၊ ြူေါဒ လရးရာ မပဿနာြျေားနငှ့် အနာဂတ်လေးနှုန်း 

လြျှော်ြှနး်ြျေကအ်စရှိလသာ အလကကာင်းအြျေက်လပါင်းြျေားစွောလကကာင့် လတာင်သလူယ်သြားြျေား 

အတွေက်ပါ အန္တရာယ်ရှိလသာ အလမြအလနတွေင်ရှိသည်။ 

ဆန်စပါးတန်ဖိုးကွေင်းဆက်ြျေိတ်ဆက်မြင်း 

 ြတူညီလသာလြ်းလကကာင်းြျေားအတွေင်း ပါေင်သြူျေား ြျေိတ်ဆက်ြှုသည် လေးကွေက ်

လနာကဆံု်းအဆင့်သို ့လရာက်ရှနိိုငြ်ည့် အြွေင့်အလြ်း၊ လ ာင်လိုက် ြျေိတ်ဆက်ြှု (လည်ပတ် လနလသာ 

ြတူညီသည့ ် Actor ြျေားအကကား လပါငး်စပ်ညှိနှိုငး်မြင်း (သို)့ လဘးတိုက်ြျေိတ်ဆကြ်ှု 
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(တူညီလသာလုပ်ငနး်အတွေင်းြှ Actor ြျေားအကကား ြျေိတ်ဆက်ြှုအတွေက် အလွေန်အလရးကကီး လသာ 

အလကကာင်းတရားတစ်ြမုဖစ်သည်။ 

 

လ ာင်လုိက်ြျေိတ်ဆက်ြှု 

သွေငး်အားစုလရာင်းြျေသူြျေားနငှ့် တန်ဖိုးကွေင်းဆက်၏ လေးကွေကလ်နာက်ဆံုး အဆင့်သို ့

မဖန ့်မဖူးလပးသူြျေားအကကား ြျေိတ်ဆက်ြှုကိ ု လ ာင်လုိက်ြျေိတ်ဆကြ်ှုဟုလြါ်သည်။  ုတ်ကုန ်

ပစ္စည်းတစ်ြုသည် စတင်သည်ြှ လေးကွေကလ်ရာက်သည်အ ိနှင့် အကျေိုးအမြတ် ြျေားကုိ 

လွဲှလမပာင်းလပးရန်အတွေက်  ပူးတွေဲပါရှိလနသည့် နည်းပညာ၊ ဘဏ္ဍာလရးနှင့ ် လုပ်ငနး်ေနလ်ဆာင ် ြှုြျေား 

လလ့လာသင်ယူြှုအတွေက် ဆက်လက်လရွေ လ့ျေားနုိင်လရးြှာ အလွေန်အလရးကကီးသည်။ 

လ ာင်လိုက်ြျေိတ်ဆက်လနလသာ လုပ်ငနး်ြျေားအနက် အမပန်အလှန်အကျေိုးမပုသည့် ဆက်သွေယ်ြှုကိ ု

လေးကွေကသ်စရ်ယမူြင်း၊ ကျွေြ်းကျေင်ြှုအသစြ်ျေားနငှ့် ြျေားစွောလသာ ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေား 

ရယသူုးံစွေဲနိငု်လစမြင်းအားမဖင့် တိုးတက်လအာင် လဆာင်ရွေကန်ိုင ် သည်။ ဤအြျေက်က 

ပိုြိုတန်ဖိုးမြှင့လ်ပးလသာလုပ်ငနး်ြျေား ရယသူုးံစွေဲမြင်းအတွေက် ြက်လုံး ြျေား ဖန်တီးလပးနိုငပ်ပီး 

အနာဂါတ်လရာင်းအားကုိ ရရှိလစမြင်းအားမဖင့ ် လေးကွေကအ်န္တရာယ်ကို လလျော့ပါးလစနိုင်သည်။ 

စပါးတန်ဖိးုကွေင်းဆက်၏ လ ာင်လိုက်ြျေိတ်ဆက်ြှုြျေားကုိ လဒသတွေင်း လေးကွေကအ်တွေင်း 

အြျေားဆံုးမြင်လတွေ ရ့ပပီး၊ လဒသဆိုင်ရာနှင့ ် မပည်ပတင်ပိုြ့ှု လေးကွေက ် လြ်းလကကာင်းြျေားတွေင် 

အလတွေရ့နည်းသည်။ သိုလ့သာ် ြတူညီလသာအဆင့်ြျေားြှ Actor ြျေားအကကား အကန ့်အသတ်ရှိလသာ 

လပါငး်စပ်ညှိနှိုင်းြှုကို မြင်လတွေရ့ဆမဲဖစ်သည်။ 

လယ်သြား( ုတ်လုပ်သူ)ြျေားသည် စပါးလရာင်းြျေရာတွေင် စကပ်ိုင် (ကုနသ်ည်) 

သတ်ြှတ်လသာ လေးနှုန်းကိသုာ ရရိှကကသည်။ လယ်သြားသည် လကျေးရွောြျေားနငှ့် ပြို န့ယ် အဆင့်ြှ 

လက်ကားသြားြျေား၊ လက်လီသြားြျေားနငှ့် ဆက်စပ်ြှုြရှိလပ။ သုိလ့သာ် စကပ်ိုငြ်ျေားသည် လကျေးရွောြှ 

လက်လီသြားြျေား၊ ပြို န့ယ် လက်လီသြား  ံ ဆန်မဖန ့်မဖူးလပး သည့်ပြို ြ့ှ လက်ကားသြားြျေားနငှ့် 

ဆက်စပ်ြှုရှသိည်။  ိုလ့ကကာင့် ဆန်စက်ပိုင်ြျေားနငှ့ ် ပြို န့ယ် လက်လီသြားြျေားသည် ဤအဆင့်တွေင် 

ဆက်စပ်ြှုြရှိလပ။ 

အရည်အလသွေးမြင့်ြားြှုလိုအပ်ြျေက်လကကာင့်ပြို န့ယ်လက်ကားသြားြျေားသည် ဆန်ပိလုျှေံလသာ 

လဒသြျေားြ ှ လက်ကားသြားြျေားနှင့ ် ဆက်သွေယ်ြှုရှသိည်။ လကျေးရွောဆန်စက် ပိုငရ်ှင်ြျေားနငှ့ ်

ပြို န့ယ်လက်ကားအလရာင်းသြားြျေားသည်သက်ဆုိင်ရာလက်ကားလေးကွေကြ်ျေားြှ လနာက်ဆံုးလေး 

ကွေက်သတင်းအြျေက်အလက်ြျေားကုိလကာင်းစွောသိရှိကကသည်။ လေးကွေက်သတင်းအြျေက် အလက်လပါ် 

တွေင်အလမြမပုလျေက်ေယ်လေးကုိဆံုးမဖတ်ရန်အာဏာအပ်နှငး် ားသည်။ ုိလ့ကကာင့် လယ်သြားြျေား 

ကိလုကျေးရွောဆန်စက်ပိုင်ရှင်ြျေား(သို)့လဒသရှိ လက်ကားသြားြျေားက လွှြ်းြိုးြျေုပ်ကိုင်  ားကကသည်။ 

လယ်သြားအတွေက် အဓိကစနိ်လြါ်ြှုြှာ အရည်အလသွေးနိြ့က်ျေလသာ စပါးကုိလရာင်း က 

ပွေဲစားလေးနှြိ်ြံရြည်မဖစ်သည်။ အရည်အလသွေးမြင့်ြားပါကကနု်သည်ကလေးလကာင်း လပးေယ် ယူ 
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သည်။ ဤဆက်သွေယ်ြှုြျေားက လကျေးရွောဆန်စက်ပိုင်ရှင်ြျေားသည် လဒသလေးကွေက ်လြ်းလကကာင်းတွေင် 

အဓိက Actor ြျေားမဖစ်လကကာင်း မပသလျေက်ရှသိည်။ 

ဆန်စပါးလေးကွေက်လရွေလ့ျေားြှု သလဘာသဘာေအရ လယ်သြားြျေားအလနမဖင့ ်

ကွေငး်ဆက်အဆံုးြှ ေယ်ယူသြူျေားနငှ့် ဆံုလတွေရ့န် ြမဖစ်နိငု်ပါ။ လေးကွေကလ်ိုအပ်ြျေက်ြျေားကုိ 

သိရှရိန်လည်း အြွေင့အ်လရးြရနိငု်ပါ။  ိုလ့ကကာင့် စပါးလေးကွေက ် စီးဆင်းြှုတွေင် ကွေငး်ဆက် (၃) ြု 

သီးမြားစီမဖစ်လပါ်လနလကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ လဒသလေးကွေက် လြ်းလကကာင်းြှ စပါးလေးကွေက ်

လရွေလ့ျေားြှု၊ လဒသအဆင့်လေးကွေက်ြှလဒသလေးကွေက်သုိ ့ စီးဆင်းသည့် စပါး လေးကွေက် 

လရွေလ့ျေားြှုြျေားမဖစ်သည်။ ဘုံရည်ြှန်းြျေက်ြျေား၊ တန်ဖိးုကွေင်းဆက် တစ်လလျှောက် Actor ြျေား၏ 

အကျေိုးြံစားြွေင့န်ှင့ ် လေစုအန္တရာယ်ြျေား စုလပါင်းလဖာ် ုတ်ကာ အသိအြှတ် မပုရန် 

လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

လဘးတိုက် ဆက်စပြ်ှုြျေား 

 အဆင့်တူြျေားအတွေင်းြျေိတ်ဆက်ြှုကိလုဘးတိုက်ြျေိတ်ဆက်ြှုဟုလြါ်သည်။  ုတ်လုပ်သူ 

အဆင့်တွေင ် တစ်ဦးကုိတစ်ဦးလကာင်းစွောသိကျွေြ်းလသာ်လည်း ၎င်းတို၏့  ုတ်လုပ်ြှုနှင့ ်

ဘဏ္ဍာကဏ္ဍကုိ လေြျှေြံစားလလ့ြရှိလပ။ လယ်သြားပညာလပးအဖွေဲ  ့(FEG) ြျေား စနစတ်ကျေ  ူလ ာင် 

သင့ပ်ပီး နည်းပညာြျေားကုိ FES နည်းလြ်းြှ လေြျှေသင့သ်ည်။ 

 

ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေားကိ ုပံ့ပိုးသည့်အြျေက်ြျေား 

 ပညာလပးနှင့သ်င်တန်း - ဆန်စပါးစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လာလစရန် 

စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနြှ ပညာလပးေန်လဆာင်ြှုကုိ လပးလျေက်ရှိသည်။ သုိလ့သာ် DoA ပြို န့ယ် အဖွေဲ သ့ည် 

သတ်ြှတ်ဇုနအ်တွေက်သာ လဆာင်ရွေကန်ိုငပ်ပီး၊ လကျေးရွောအားလုံးအတွေက် ပညာလပး 

လုပ်ငနး်လပါင်းြျေားစွောကိ ု လဆာင်ရွေကန်ိုငစ်ွေြး်ြရှိလပ။ စိုက်ပျေိုးလရးနည်းလြ်းြျေား တုိးတက် လသာ 

နည်းပညာြျေား၊ ပုိးြွှားလရာဂါ စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်၊ ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန်နည်းပညာအစရှိလသာ အလမြြံ 

သုတြျေား ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လာလစရန် အလရးကကီးသည်။ 

ဘဏ္ဍာလရးေန်လဆာင်ြှုြျေား - မြန်ြာ့လယ်ယာဖွေံ ့ပဖိုးလရးဘဏ်သည် နိုငင်ံလတာ်အစိုးရြှ 

လတာင်သလူယ်သြားြျေားအား ဘဏ္ဍာလရးေန်လဆာင်ြှုလပးသည့် တစ်ြုတည်းလသာ လနရာ မဖစ်သည်။ 

လယ်လမြ (၁၀)ဧကအ ိ တစ်ဧကလျှေင် (၁၅၀,၀၀၀)ကျေပ်နှုန်းမဖင့ ် စိုက်ပျေိုးစရိတ် 

လြျေးလငွေရရှိနိငု်လသာ်လည်း စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှု ကုနက်ျေစရိတ်ကို ကာြိြည်ြဟုတ်လြျေ။ 

 ိုလ့ကကာင့်လယ်သြားြျေားအလနမဖင့် လငွေတိုးလြျေးစားသူြျေား ံြှ အတိုးနှုန်းမြင့်ြားစွောလပးပပီး 

လရွှလပါင် ားကာလငွေလြျေးယူကကရသည်။ အြျေိုလ့ယ်သြားြျေားသည် ကုန်သည် ံြှ အတိုးြဲ ့

လငွေလြျေးယူနိုင်သည်။ လငွေစုစနစ်နှင့ ်အလသးစားလငွေလြျေးလုပ်ငနး်ြျေား ြဖွေံ ့ပဖိုးလသးပါ။ 
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သယ်ယူပိုလ့ဆာင်လရး - လကျေးရွောအတွေင်း လကျေးရွောြှ လက်ကားလေးကွေကသ်ို ့ သယ်ယူ 

ပိုလ့ဆာင်လရးစနစသ်ည် ကုနး်လြ်း (သို)့ လရလြ်းမဖစ်သည်။ လလာင်စာဆ ီ လေးတက်မြင်း လကကာင့ ်

သယ်ယူပိုလ့ဆာင်စရိတ် မြင့်ြားသည်။ 

လနာက်ဆုံးလေးကွေက် အြွေင့်အလြ်းြျေား 

 လယ်သြားြျေားတွေင် စပါးအလမြာက်ြစံက၊် ရိတ်သိြ်းလြျွေလလှစ့ကြ်ျေား ြရှိမြင်း လကကာင့် 

စပါးအရည်အလသွေးကို ြျေားစွောအလလးြ ားသည့်အတွေက် လက်ရှိ အလနအ ားတွေင် 

မပည်ပသိုတ့င်ပိုန့ိုငြ်ည့် အလားအလာြရိှပါ။ လေးကွေကြ်ှ ေယ်လိုအားအတိုင်း အရည်အလသွေး 

ရှိဆန်စပါး ြ ုတ်လုပ်နိုင်ပါက အရည်အလသွေးရှိဆန်စပါး  ုတ်လုပ်ြှုကိ ု  ိြိုက်နိုင်ပပီး၊ 

လဒသတွေင်းလြ်းလကကာင်းြှ ြှာယူတင်သွေင်း စားသံုးရြည်မဖစ်သည်။ လယ်သြားြျေား အရည်အလသွေးရှ ိ

ဆန်စပါး ုတ်လုပ်နိုင်ပါက  ုတ်လုပ်သူြှ လနာက်ဆံုးစားသံုးသူအ ိ Actor အားလံုးအတွေက် 

အကျေိုးရှိြည် မဖစ်သည်။ 

၃.၂.၄ တန်ဖိုးကွေင်းဆက်ြ ှအဓိက အဟန ့်အတားြျေား 

 ုတ်လုပ်ြှုအဟန ့်အတား - စိုက်ပျေိုးသူြျေားသည်  ုတ်လုပ်သည်ြှ လေးကွေက်တင်ပို ့ သည်အ ိ 

အကန ့်အသတ်ြျေားရှသိည်။ လုပ်သားရှားပါးြှုနှင့် ရင်ဆုိင်ကကုံလတွေရ့ပပီး၊ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်းကလည်း အဟန ့်အတားတစ်ြု မဖစ်လနသည်။ အြျေို  ့ လယ်သြား ြျေားတွေင ်

လငွေလကကးအရင်းအနှီး ြျေို တ့ဲ့ကကသည်။ စိုက်နည်းစနစ၊် ရိတ်သြိ်းြျေိန်လွေန် နည်းပညာ ြျေားလည်း 

ြျေိုတ့ဲ့ကကသည်။ အြျေိုက့ပိုးြွှားလရာဂါမပဿနာြျေား ရင်ဆုိင်ရပပီး ကာကွေယ်နှိြန်င်း နည်းြျေားကုိ 

သိလိုကကသည်။ အြျေို လ့ယ်သြားြျေားက အ ွေကလ်ကာင်းြျေိုးစပါး ရရှိရန် အြက်အြဲ၊ 

လေးကွေကြ်ရရှိမြင်း၊ လေးနြိ့်ကျေမြင်းစလသာ အြျေက်ြျေားကုိ တင်မပကကသည်။ အြျေို ြ့ှာြူလမြနှင့် လရ 

မပဿနာြျေားနငှ့် ရင်ဆုိင်လနကကရသည်။ 

ကုန်လြျောမပုလုပ်ရသည့် အြက်အြဲ 

 အြျေို ြ့ှာြူ အရည်အလသွေးရှိ ဆန်စပါးကုန်လြျောမပုလုပ် (ကကိတ်ြွေဲရန်အတွေက် အြက ် အြ ဲ

ရှိကကသည်။ လကျေးရွောအဆင့်တွေင် ဟာလာ (သုိ)့ ငါးပုံ စကပ်ိုငရ်ှင်ြျေားသည် လဒသတွေင်း စားသံုးြှု 

အတွေက်သာ ရည်ရွေယ်ကကတိ်ြွေဲကကသည်။ လကျေးရွောဆန်စက်ပိုင်ရှင်ြျေားအလနမဖင့် အကကီးစား စီးပွေားမဖစ် 

စကပ်ိုငြ်ျေားက့ဲသုိ ့ နည်းပညာြရိှလပ။ မပုမပင် ိန်းသိြ်းလရးလုပ်ငနး် ြျေားတွေင ် အြက်အြဲရှိကကသည်။ 

အရည်အလသွေး နိြ့က်ျေမြင်း၊ ဆန် ွေက်နည်းမြင်းလကကာင့် လယ်သြားအတွေက် အကျေိုးအမြတ် 

နည်းသည်။ 

လေးကွေက်တင်ပိုြ့ှုအဟန ့်အတား - ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ြျေားအတွေက် အြက်အြဲြှာ အရည် အလသွေး 

မပည့်စပါးြရရှိနိုင်မြင်းနငှ့် အရည်အလသွေးနိြ့က်ျေသည့် စပါးကုိပင ် လိုသလလာက် အမပည့်အေ 

ြရရှိနိုင်မြငး်မဖစ်သည်။ လုပ်ငနး်ရှငက်ကီးတစ်ဦးက ဆန်စက်ြျေားကုိ အဆင့်မြှင့် တင်ရန် (သို)့ 

စီးပွေားမဖစ်ဆန်စက်ကကီး လမပာင်းလဲသုံးစွေဲရန် အကကံမပုသည်။ အြျေို စ့ိုက်ပျေိုးသူ ြျေားက လေးကွေက ်

ြရရှိနိုင်မြငး်နငှ့ ်လေးလကာင်းြရမြင်းကို တင်မပကကသည်။ 
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 လယ်သြားြျေားသည် လေးနှုန်းကိ ုအိြ်နးီြျေင်း ံြှ (သို)့ ကုနသ်ည် ံြ ှအဓိက သိရှကိကသည်။ 

သိုလ့သာ် လနစ့ဉအ်လမပာင်းအလဲကိုြူ ြသိနိုင်လပ။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူြျေား အတွေက် လေးကွေကသ်တင်း 

အြျေက်အလက်စနစ်နငှ့် လရာင်းေယ်လဖာက်ကားမြင်း အသိပညာ  ူလ ာင် လပးရန ်

လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

လုပ်ငနး်အဖွေဲ  ့အဟန ့်အတားြျေား - တန်ဖိုးကွေင်းဆက်တစ်လလျှောက်ြှ Actor ြျေားသည် အစုအဖွေဲ အ့မဖစ် 

စုစည်းရန ် အြက်အြဲရှိသည်။ အြျေို လ့သာ NGO ြျေားက ရပ်ရွောလဒသ အင်အားမဖည့်တင်းရန်နှင့် 

အရည်အလသွေးမြှင့တ်င်ရန် စည်းရံုးလဆာင်ရွေက်သင့သ်ည်။ FFS ြျေား  ူလ ာင်ပပီး 

အဖွေဲ တ့ည်လဆာက်လရး ကျွေြ်းကျေင်ြှုလ ာင်ကာ ဗဟုသတုလေြျှေသင့်သည်။ 

ကွေငး်ဆက်တစ်လလျှောက် ပွေင့လ်င်းမြင်သာြှုြရှိမြင်း - လယ်သြားြျေားသည် လက်ကား လေးကွေကသ်ို ့

ဆန်တင်ပို ့ လရာင်းြျေနိုငမ်ြင်းြရှိလသာလကကာင့် ကုန်သည်ြျေား လြါင်းပု ံ မဖတ်မြင်းကုိ ြံစားရသည်ဟ ု

လယဘုယျေြှတ်ယူ ားကကသည်။ ကုန်သည်ြျေားဘက်ြ ှ လေးနှုန်းပွေင့်လင်း မြင်သာြှု 

ြရှိမြင်းလကကာင့်လည်း မဖစ်နိငု်သည်။ 

 

ဘဏ္ဍာေန်လဆာင်ြှုလပးသူြျေားဆိုင်ရာ အဟန ့်အတား 

 လယ်သြားြျေားနငှ့် သကဆုိ်င်လသာ ဘဏ္ဍာလငွေလ ာက်ပံ့သည့် ေန်လဆာင်ြှုြျေား 

နည်းပါးမြင်းသည် လဒသတွေင်းအတွေက်သာြက နိုငင်ံလတာ်အတွေက်ပါ အဓိကအဟန ့်အတား တစ်ြု 

မဖစ်သည်။ 

 

ဆန်စပါးတန်ဖိုးကွေင်းဆက်ြှ အကကပ်အကျေဉ်း 

 ဆန်စပါးတန်ဖိုး ကွေငး်ဆက်တစ်လလျှောက် အဓိကအဟန ့်အတားြျေားနငှ့် ဆန်စပါး လုပ်ငန်း၊ 

ဆန်စပါးလုပ်ငန်း၏ သလဘာ ားအမြင်အရ၊ အရည်အလသွေးမြင့် ဆန်စပါး  ုတ်လုပ်ြှုသည် 

တန်ဖိုးကွေငး်ဆက် ူလ ာင်ရန်အတွေက်အကကပ်အတည်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ ဤအကကပ်အတည်းအတွေက် 

ြျေိုးလကာင်းြျေိုးသန ့် မဖန ့်လေလရး၊ FFS နည်းလြ်းအရ ြျေိုးလစ့ ပွေားြျေားမြင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းလပးမြင်း၊ 

စံမပကွေက်ြျေား  ူလ ာင်မြင်၊ လမြကသဇာ  ိလရာက်စွော သုးံစွေဲနည်းလြ်းညွှန်ြျေား၊ ရိတ်သိြ်းနယ်လလှရ့န် 

စကက်ိရိယာြျေား၊ရိတ်သိြ်းြျေိန်တွေင်ြတု်သုန်လနာက်ြိုးလကာင်းပါက အလသးစားအလမြာက်ြံ ကိရိယာ 

ြျေား၊ ရိတ်သြိ်းြျေိန်လွေန် နည်းပညာြျေား ပိုြ့ျေြျှေလေရြည်။ အရည်အလသွေးြီ ဆန်စပါးရရှလိစရန် 

Contract Farming လဆာင်ရွေကရ်န်လည်း လိုအပ်သည်။ လယ်သြားြျေားအတွေက် လငွေစုစနစ ်

ြျေား ူလ ာင်လပးပပးီ သင့်လလျော်လသာပြာဏ လြျေးလငွေရရှိရန်လည်း လဆာင်ရွေကလ်ပးရြည်မဖစ် သည်။ 
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၃.၃ ရိတ်သိြ်းမြင်းနှင့် ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန်နည်းပညာ 

 

၃.၃.၁ နိေါန်း 

 

ြိုးစပါးေိတ်သြိ်းပပီးရနာက် ရမြေီလွှာအစိုဓာတ် အလုံအရလာက် ကျန်ေှိရနရသးရသာ 

မြန်ြာနိုငင်ံအချို ရ့ေသြျားေှိ လယ်သြားြျား သည် ရစျးရကာင်းေရသာ ပဲတီစိြ်း သိုြ့ဟုတ် ြတ်ပဲ 

စိုက်ပျိုးရလ့ေှိသည်။ ရမြေီလွှာတွင်းကျန်ေှိသည့် အစိုဓာတ်နှင့် ပဲအချိန်ြီစိုက်ပျိုး နိုင ် ေန် အတွက်  

လယ်သြားြျားသည် ေိတ်သိြ်းပပီး စပါးရကာက်လှိုင်းထုံးြျားကုိ နယ်ရလှမ့ခင်း ြမပုေဲ 

ပဲစိုကပ်ျိုးပပီးချိန်ထိ လယ်ကနသ်င်း ရပါ်တွင် ပစ်ထားရလ့ေှိသည်။ အချိန်အခါြဟုတ် ြုိးေွာသွနး်ပါက 

ရကာက်လှိုင်းထုံးြျားရေစိုပပးီ နယ်ရလှခ့ျိန်တွင် အေည်အရသွး နိြ့က်ျ ရသာ စပါးြျားကုိသာ 

ေေှိရတာ့သည်။ ေန်သားအရောင်ပျက်မခင်း၊ ရအာက်နံထ့ွက်မခင်းြျားသကုံ  ရတွ  ့ ေပပီး တစ်ခါတစ်ေံ 

လူစားသုးံေန ် ြသင့်ရလျာ်သည်ထိ မြစ်တတ်သည်။ ရစျးနှုန်းသိသိသာသာ ကျေငး်သွားပပီး 

လယ်သြားြျား၏ဝင်ရငွရလျာ့ကျကာ စီးပွားရေးအေ ကကီးြားရသာေုးံရှုံးြှုြျားခစံားသကေသည်။ 

ဤကိစ္စတွင် စပါးေိတ်စက ် သိုြ့ဟုတ် အမခားအရသးစားလယယ်ာသုးံစက်ကေိယာြျား 

အသုးံမပုနိုင်ပါက လယ်သြား ြျားသည် ပဲစိုက်ပျိုးေန ် အတွက် အချိန်ြီရမြမပင်နိုင်ြည်မြစ်ပပးီ 

စပါးကုိလည်း အချိန်ြီေိတ်သိြ်းရချွရလှက့ာ အေည်အရသွးရကာင်းစပါးြျား ေေှိနိုင ် ြည်မြစ်သည်။  

အချို ရ့နောြျားတွင် လယ်သြားြျားသည် ရမြကိုထွန်ယက်မခင်းြမပုေဲ ရုိးမပတ်ကို သာ ေိတ်ပပီး 

ပဲစိုကသ်ကသည်။ အထက် မြန်ြာမပည်တွင် စပါးြေိတ်သိြ်းြီ ကုလားပကဲို ကကဲပက်စိကု်ပျိုးပပီး 

စပါးေိတ်ချိန်တွင် ၆ လက်ြခန ့်အမြင့်သုိ ့ ရောက်ေှရိနပပီမြစ်သည်။  လယ်သြားြျားသည် 

ောသီဥတုနှင့် သဟဇာတမြစ်ရသာ စိုက်ပျိုးရေးဟု သတိ ြထားြရိသာ်လည်း 

လက်ရတွက့ျင့်သုံးရနသကပပီမြစ်သည်။ ဤအရလ့အထြျားသည် 

နိုငင်ံအဝန်းေင်ေုိင်သကုံရတွရ့နေရသာ လယ်ယာလုပ်သားရျားပါးြှု မပဿနာကုိလည်း 

ရမြေှင်းရပးနိုငြ်ည်မြစ်သည်။  

၃.၃.၂ အစိုဓာတ် ိန်းသိြး်ရန်အတွေက် အလသးစားလယ်ယာသုးံစကပ်စ္စည်းြျေား 

အစကြ်ျေ လရလပးသွေင်းမြင်းနှင့် အစကြ်ျေပိုက်၊ လရပန်းစနစမ်ဖင့ ် လရလပးမြင်းနှင့် 

လရပန်းလနာ်ဇယ်လြါငး်၊ PVC မြှုပ်သွေင်း ားလသာ လရသွေင်းပိုက်၊ ပလတ်စတစ်လမြဖုံးြျေား၊ 

လရွှ လ့မပာင်းရလွေယ်ကလူသာ အစိုဓာတ်တုိင်းကိရိယာြျေား သည် အစိုဓာတ် ိန်းသိြ်းရန်နှင့် 

လရကိုအကျေိုးရှိစွော သုးံစွေဲန်ငု်လသာ ကိရိယာြျေား မဖစ်သည်။ 
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ပု ံ၃.၆ အစိုဓာတ်/လရလြျွေတာနိုင်လသာ လမြဖုံးမြင်း နှင် ့အစကြ်ျေလရသွေင်းမြင်း 

၃.၃.၃ အြျေိန်ြီရိတ်သိြ်းရန်စက်ကရိယာ 

စိုက်ပျေိုးသီးနှံတစ်ြု၏ အရည်အလသွေးလကာင်းြွေန်ရန်နှင့် ြလိုလားအပ်လသာ ရိတ်သိြ်း 

ြျေိန်လွေန်ဆံုးရှုံးြှုြျေားကုိ လရှာင်ရှားနိုင်ရန်အတွေက ်အြျေိန်ြီ ရိတ်သိြ်းမြင်းသည် အ ူးအလရး ပါသည်။ 

စီးပွေားမဖစ ် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့် အြင်းကျေယြ်ျေားတွေင် လကာက်ရိတ်စက်ြျေား အသုးံမပုမြင်းမဖင့ ်

ြျေားစွောအကျေိုးရှိသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံလနရာလဒသအြျေိုတ့ွေင်အစိုဓာတ်ကျေန်ရှိလနသည့်အတွေက်လစျေး 

လကာင်း ရပပီး သကတ်ြ်းတိုလသာြတ်ပဲ၊ပဲတီစိြ်းအစရှိသည့် သီးနှံတစ်ြျေိုးြျေိုးစိုက်ပျေိုး လလ့ရှ ိ သည်။ 

အြျေိန်ြီစိကု်ပျေို းရန်အတွေက် ရိတ်သိြ်းပပီး စပါးြျေားကုိ လြျွေလလှမ့ြင်းြမပုဘဲ ကန်သင်းလပါ်တွေင် 

စုပုံ ားလလ့ရှိသည်။ ဤအြျေိန်တွေင် အြျေိန်အြါ ြဟုတ် ြိုးရွောသွေနး်တတ်မြင်းလကကာင့် 

လကာက်လှိုင်းြျေားြိုးြိကာ ရိတ်သိြ်းလြျွေလလှပ့ပီးြျေိန်တွေင် လစျေးလကာင်းြရလတာ့လပ။ ြိသားစအုတွေက် 

ကကိတ်ြွေဲစားလသာက်ပါကလည်းဆန်အလရာင်ပျေက်မြင်း၊လအာက်မြင်းစသည်မဖင့် အရည်အလသွေးညံ့ ဖျေင်း 

သွေားပပီး လစျေးလကာင်းြရလတာ့လပ။  ုိက့ဲသုိလ့သာ လဒသြျေားတွေင် လကာက်ရိတ်စက်ြျေား 

အသုးံမပုနိုင်ပါက လုပ်သားရှားပါးြှုကိ ု လမဖရှင်းလပးနိုငရံု်သာြက ဆန်အရည်အလသွေးကိလုည်း 

 ိန်းသိြး် ားနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

စကက်ရိယာမဖင့ ်ရိတ်သိြ်းမြင်းအားမဖင့် အကျေိုးလကျေးဇူး (၃) ြျေိုးရရှနိိုငသ်ည်။  

၁။ ကုနက်ျေစရိတ်သက်သာမြင်း 
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၂။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုဧရိယာ တုိးြျေဲ န့ိုငမ်ြင်း 

၃။ လုပ်သားရှားပါးြှုကို ကုနက်ျေစရိတ်သက်သာစွောမဖင့် အစား ိုးနိုငမ်ြင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ 

                    

 

ပု ံ၃-၇ လကာက်ရိတ်စက် 

၃.၃.၄ အရည်အလသွေးလကာင်းြွေန်ရန် အလမြာက်ြံမြင်း 

သီးနှံအရည်အလသွေး လကာင်းြွေန်ရန်နှင့် ကကာရှည်သိုလလှာင်ရန်အတွေက် သင့်လလျော်လသာ 

အစိုဓာတ်ကျေန်ရှိသည်အ ိ အလမြာက်ြံမြင်းသည် အလွေန်အလရးကကီးသည်။ အလမြာက်ြံရန် 

အြျေိန်ကက့ံကကာမြင်း၊ တစ်ေက်တစ်ပျေက် အလမြာက်ြံမြင်း (သို)့  ိလရာက်ြှုြရှိလသာ 

အလမြာက်ြံမြင်းသည် သီးနှံအရည်အလသွေးပျေက်စီးလစပပီး သိလုလှာင်စဉ်ကာလတွေင် လလလွေင့် 

ဆုံးရှုံးြှုြျေားနိုင်သည်။ ြျေိုးလစ့အရည်အလသွေး ပျေက်စီးလလျော့ကျေြှု ကာကွေယ်ရန် လက်လတွေ  ့

အသုးံေင်သည့် တစ်ြုတည်းလသာ နည်းလြ်းြှာ ရိတ်သိြ်းပပီးစ အစိုဓာတ်ြျေားသည့် စပါးကို 

သြာရုိးကျေနည်းမဖင့် လနလရာင်မြည်လအာက်တွေင် ြျေက်ြျေင်းအလမြာက်ြံမြင်း (သို)့ အလမြာက်ြံ 

စက်မဖင့် လမြာက်လသွေ လ့စမြင်းပင် မဖစ်သည်။  
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ပု ံ၃-၈ ြျေိုးလစ့အလမြာက်ြစံကြ်ျေား  

၃.၃.၅ ြျေိုးလစ့သိုလလှာင်မြင်း 

သီးနှံြျေိုးလစ့ြျေားသုိလလှာင်မြင်း၏ အဓိကရည်ရွေယ်ြျေက်ြှာ  ုတ်ယူသုံးစွေဲမြငး်ြမပုြီ 

အြျေိန်ကာလအ ိ အရည်အလသွေးကို  ိန်းသိြ်း ားနိုင်ရန်မဖစသ်ည်။ သိလုလှာင်သည့် လနရာသည် 

သန ့်ရှင်းပပီး အလွေယ်တကူ ေင် ွေကသ်ွေားလာနုိင်ရြည်။ 

 

               
ပု ံ၃-၉ အပုံလိုက်၊ အိတ်၊ silos ြျေားမဖင့် ြျေိုး လစ့ သိလုလှာင်နည်းြျေား  
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၃.၃.၆ ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန်စနစ် 

ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန်ဆုံးရှုံးြှုြျေားကုိ လလျှော့ြျေနိုင်ရန်အတွေက် ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန် နည်းပညာြျေား 

လိုအပ်သည်။ စိုက်ပျေိုးရိက္ခာြျေား  ုတ်လုပ်ရာတွေင် ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန် ပျေက်စီး ဆံုးရှုံးြှုြျေား 

လလျှော့ြျေနိုင်လရးသည်စားနပရ်ိက္ခာ ောက်ပံ့ြှု၊ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုနှင့်စီးပွေားလရးတည်ပငိြ်ြှုတိုကုိ့ 

အလ ာက်အကူမပုြည့်အလရးကကီးလသာနည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုကို ကာကွေယ်နိုင် 

မြင်း သည် သီးနှံ ုတ်လုပ်မြင်းပင်မဖစသ်ည်။  

ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန် ကိငု်တွေယ်မြင်းတွေင် သီးနှံတစ်ြုရိတ်သိြ်းပပီးြျေိန်ြှ အစမပု၍ ြစားသံုးြီ ိ 

(သို)့ ပုပ်သုိးပျေက်စီးလွေယ်လသာ ပစ္စည်းြျေား ြစွေန ့်ပစြ်ီ ိ (သို)့ ပါေင်သည့ ်အင်ဇိုင်းြျေားအားလုံး (သို)့ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြပျေက်စီးြီ ကုနလ်ြျောြမပုလုပ်ြ ီိ ကုနလ်ြျောမပုလုပ်ရာတွေင် ြကကာြဏလတွေရ့ှိရသည့် 

လရလနွေးလဖျောသည် ိ လဆာင်ရွေကရ်သည့် လုပ်ငနး်ြျေားအားလုံး အစုံလိုက်ပါေင်သည်။ စားသံုးြည့် 

(သို)့ ြျေိုးအမဖစ်မပန်လည် စိုက်ပျေိုး ြည့် နှံစားသီးနှံြျေားအတွေက် လုပ်ငနး်စဉ်ြျေားတွေင် ရိတ်သြိ်းမြင်း၊ 

နယ်လလှမ့ြင်း၊ အလမြာက်ြမံြင်း၊ သိလုလှာင်မြင်းနှင့ ်ကကိတ်ြွေဲမြင်းတိုပ့ါေင်သည်။ 

 

 
ပု ံ ၃.၁၀ အကကြ်းြံသည့် သီးနှံြျေား (နှံစားသီးနှံြျေားနငှ့် ပဲြျေိုးစုံ) အတွေက် ရိတ်သိြ်းြျေိန်လွေန ်

ကိငု်တွေယ်သည့် စနစ်၏ လယဘုယျေအဆင့်ြျေား 
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ပုံ ၃.၁၁ စပါးရိတ်သြိ်းနယ် လလှသ့ည့် အဆင့ြ်ျေား 
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၄။ ေနး်ကျေငလ်ကာင်းြျေား ဖနတ်ီးမြငး် 

၄.၁ လတာင်သလူယ်သြားြျေားအတွေက် သီးနှံအာြြံ 

 လွေန်ြဲ့လသာ နှစ်အနည်းငယ်ြှ စတင်ပပီး လရလွှြ်းြိုးမြင်း၊ ြိုးလြါင်မြင်းြျေားက့ဲသုိလ့သာ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုမပဿနာြျေားကုိ မြန်ြာလတာင်သလူယ်သြားြျေား ရင်ဆုိင်ကကုံလတွေ ့ကက ရသည်။ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြုနှစတ်ွေင် လရကကီးနစ်မြှု ပ်ဧက ၁၅၂၀၂၂၆ ရိှြဲပ့ပီး ၇၆၃၄၄၅ ဧက ပျေက်စီး ြဲ့သည်။ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာလရးနစှ်တွေင် မပည်နယ၊် တိုင်းလဒသကကီး ၁၀ ြ ု (လနမပည်လတာ် 

လကာင်စအီပါအေင်) တွေင် သီးနှံစုိက်ြင်းဧက ၄၃၈၈၂၈ ပျေက်စီးြဲ့သည့် အတွေက် သြ္မတအ ူး 

ရန်ပုံလငွေြ ှ ကျေပ်သန်းလပါငး် ၄၆၀၀ လကျော်  ုတ်ယကူာ သီးနှံမပန်လည် အစား ိုး စိုက်ပျေိုးနိုင်လရး 

လဆာင်ရွေကြ်ဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၈ ြုနှစတ်ွေင် ြိုးဦးလကာင်းမြင်းလကကာင့် ကသဂုတ်လအ ိ လယ်လမြဧက ၁၂၃၃၅၅၇ 

လရလွှြ်းနစ်မြှု ပ်ြဲ့ပပီး ၅၆၃၅၂၇ ဧကပျေက်စီးြဲ့သည်။ ဆည်အြျေို ြ့ှ လရပိုလွှဲ လမြာင်းပပိုကျေကာ 

လရကကီးနစမ်ြှုပ်ြှုြျေား မဖစ်လပါ်လစြဲ့သည်။ 

 ကိနး်ဂဏန်းြျေားအရ ၂၀၁၂ ြုနှစက် ဧရာေတီတုိင်းလဒသကကးီတွေင် လမြဧက ၄ သိနး် လကျော် 

လရကကီးနစမ်ြှုပ်ြဲ့သည်။ လရကကီးနစမ်ြှုပ်ြှုြျေား သုးံနစှ် (၁) ကကိြြ်န ့် မဖစ်လပါ်ြျေက်ရှိပပီး 

သီးနှံပျေက်စးီဆံုးရှုံးြှုလကကာင့် လယ်သြား လကကးတင်ြဲက့ကသည်။ ၎င်းတိုန့ာလှန် ူနိုင်ြည့် သီးနှ ံ

အာြြံစနစလ်ည်း ြရှိလသးပါ။ လက်ရှအိလနအ ားတွေင် နုိင်ငံလတာ်ြှ စိုက်ပျေိုးစရိတ် လြျေးလငွေကိုသာ 

ြှီြိုအား ားလနရသည်။ သိုလ့သာ်သးီနှံအာြြံစနစန်ှင့် ြျိေတ်ဆက်လျေက်ရှလိသာ လြျေးလငွေ စနစတ်စ်သည် 

လယ်သြားြျေားအတွေက် ပိုြိုအကျေိုးရှိလစြည်မဖစ်သည်။ သီးနှံအာြြံ လကကး အမပည့်အေ 

လပးသွေငး်ရနြ်ှာ လယ်သြားြျေားအတွေက် ြမဖစ်နိငု်လပ။ သီးနှံအာြြံ အတွေက် အစိုးရက ပံ့ပိုးလပးြှသာ 

အဆင်လမပြည်မဖစ်သည်။ သဘာေလဘးဒဏ် ပုိြိုြံစားရ နိုငလ်သာလဒသြျေားြ ှ လယ်သြားြျေား 

အာြြံစနစအ်လကကာင်း သိနားလည်လာလအာင် လဆာင်ရွေကလ်ပးရန်လည်း လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

  



 

155 
 

  
ပု ံ ၄-၁ လရကကီးနစ်မြှုပ်လဒသြှ ကျွေဲြျေားလရွှလ့မပာင်းလနလသာ လယ်သြားြျေား (ေ)ဲ နှင့် ရိတ်သိြ်း ြါနီး 

လရမြှုပ်ပျေက်စီးသွေားလသာ စပါးြင်း (ယာ) (© Yan Linn, GKC) 

 မြန်ြာ့အာြြံစနစက်ို ၁၉၅၂ ြုနှစတ်ွေင် စတင် ူလ ာင်ြဲပ့ပီး အာြြံ ၂၇ ြျိေုး  ားရှြိဲ ့သည်။ 

သိုလ့သာ်စိကု်ပျေိုးကဏ္ဍ (သို)့ သီးနှံအာြြံစနစြ်ရှိလပ။ ဤအြျေက်က အာြြံစနစ် အတွေက် 

စိနလ်ြါ်ြှုတစ်ရပ်မဖစ်သည်။ သီးနှံအာြြံစနစသ်ည် နှစ်ဦးနစှ်ဖက်သလဘာတူညီြျေက် အရ 

သီးနှံအ ွေကန်ှုန်းလပါ်တွေင် ြူတည်ကာ လလျော်လကကးလပးြည်မဖစသ်ည်။ ရာသီဥတု လဖာက်မပနြ်ှုလကကာင့် 

လြျှော်လင့်သည့် ပြာဏ က် အ ွေကန်ှုန်းလလျော့နည်းပါက အာြြံက ဆံုးရှုံးြှုကို ကာြိလစြည် 

မဖစ်သည်။ 

၄-၁-၁ အိြ်နီးြျေင်းနိုင်ငံြျေားြှ အာြြံစနစ်ြျေား  

အိန္ဒိယနိုငင်ံတွေင် "Weather Based Crop Insurance Schem WBCIS" 

ြိုးနည်းလွေန်းမြင်း၊ ြျေားလွေန်းမြင်း၊ ဆီးနှင်းကျေမြင်း၊ အပူြျေိန်နှင့ ် စို ိုင်းဆကဲသ့ိုလ့သာ 

စိုက်ပျေိုးသီးနှံြျေားလပါ်တွေင် ဆုိးရွေားစွော အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ရှိလစလသာ မပင်း န်သည့ ်

ရာသီဥတုအလမြအလနြျေားြှ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူြျေားအား အကာ အကွေယ်လပးနိငု်ြည့် 

အာြြံစနစပ်ံ့ပိုးလပးရန် ရည်ရွေယ်သည်။ အာြြံပစ္စည်းနငှ့် အတိုးနှုန်း  ားသည် အာြြံ ားသည့် 

လငွေလကကးပြာဏလပါ်တွေင် ြူတည်သည်။ အတုိးနှုန်းသည် ၇ % မဖစ်လသာ်လည်း အိန္ဒိယအစိုးရြှ ၃% 

ကျေြံလပးသည့်အတွေက် လတာင်သြူျေားအလနမဖင့် ၄ % သာ လပးဆပ်ရသည်။ 

  ိုင်းနိုငင်ံတွေင် သီးနှံအာြြံ ားသည့် လတာင်သြူျေားသည် လမြ ၀.၄ ဧကြန ့်အတွေက် 

လနရာလဒသ၊ လမြယာအြျိေုးအစား၊ အန္တရာယ်ကကုံ လတွေန့ိုင်သည့် အလားအလာလပါ်တွေင် ြူတည် လျေက် 

 ိုင်းဘတ်လငွေ ၆၀ ြှ ၁၀၀ (အလြရိကနလ်ဒါ်လာ ၁.၅ ြှ ၂.၅  ိ ပရီြီယံ လပးသွေငး်ရသည်။) အစိုးရြှ 

၆၄ ဘတ် (၁.၅ လဒါ်လာ)ြ ှ ၃၈၃ ဘတ် (၉.၅ လဒါ်လာ)  ိ ကျေြံသည်။ နိုငင်ံပိငု်စိုကပ်ျေိုးလရးနငှ့် 

စိုက်ပျေိုးလရးသြေါယြဘဏ်ြှ လြျေးယူသြူျေားသည် .၀၄ ဧကအတွေက် (၁၉) ဘတ် 

သကသ်ာြွေင့ရ်ရှိကကသည်။ (၁.၃၉ လဒါ်လာ) ြှ ၁၁၁၁ ဘတ် (၂၇.၈ လဒါ်လာ)  ိရှိပပီး အဓိကအားမဖင့် 

လရကကီးမြငး်၊ ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ ြုန်တိုင်းကျေမြင်း၊ ရာသီဥတု လအးမြင်း၊ ြီးလလာင်မြင်းနှင့ ်

လရာဂါြျေားအတွေက် လပးလလျော်သည်။ 
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 ြိတ်ဖက်ြျေားမဖစ်လသာ GIZ ၏ ASEAN Sustainable Agrifcod System စီြကံိနး်ြှ 

 ိုင်းနိုငင်ံ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် စိုက်ပျေိုးလရးသြေါယြဘဏ်သို ့ Remote sensing 

အလမြမပုသတင်းအြျေက်အလက် (RIICE) ြှတစ်ဆင့် နည်းပညာအကကံဉာဏ်ြျေား ပံ့ပိုးလပး သည်။ 

 RIICE သည် အစိုးရနငှ့် ပုဂ္ဂလိကပူးလပါငး်ြှုတစ်ရပ်မဖစ်ပပီး စပါးကကီး ွေားြှုကို လလ့လာပပီး 

Remote Sensing နည်းပညာအသုးံမပုကာ လမြပံုလရးဆွေဲလျေက် လုပ်ကွေကင်ယ် လယ်သြားြျေား 

 ိြိုက်နစန်ာြှု လလျော့ကျေလစရန် ရည်ရွေယ်သည်။ ဤနည်းပညာက ပါေင ် ပတ်သက်သူြျေားအား 

အန္တရာယ်ကို ပိုြိုလကာင်းြွေန်စွော ကိငု်တွေယန်ိုငလ်စရန် လ ာက်ကလူပး ြည ်မဖစ်သည်။ 

၄-၁-၂ မြန်ြာနိုင်ငံအလမြအလန 

 မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် ယလန ့ိ သီးနှံအာြြံစနစ ် ြရှိလသးပါ။ အြျေို လ့သာကုြ္ပဏီြျေားက 

အာြြံေန်လဆာင်ြှုလပးလနသည်ဟု လကကးလကကာ်လသာ်လည်း ြိုးလြါင်း၊ လရကကီး၊ ပိုးြွှားလရာဂါ 

ကျေလရာက်၍ သီးနှံဆံုးရှုံးပျေက်စီးပါက ၎င်းတို ့ လရာင်းြျေ ားလသာ သွေင်းအားစုတန်ဖိုး မပန်လည် 

ရရှိနိုငလ်ရးကိုသာ အဓိကရည်ရွေယ်ပါသည်။ 

အာြြံလကကးနှုန်း ား 

 သီးနှံအာြြံစနစအ်တွေက် အဓိကစိန်လြါ်ြှုတစ်ရပ်ြှာ သင့လ်လျော်လသာ အာြြံလကကး 

သတ်ြှတ်လရးပင်မဖစသ်ည်။ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် လရှးယြင်က သတ်ြှတ်ြျေက် ြရိှြဲမ့ြင်းလကကာင်း 

မဖစ်သည်။ နိုငင်ံ၏ အာြြံကဏ္ဍတွေင ် အန္တရာယ်အဆင့်ြျေားကုိ တိုင်းတာရန် အရည်အြျေင်း 

မပည့်ြီသည့ ် အာြြံပါရဂူြရှိမြင်းလည်း ပါေင်သည်။ အာြြံလကကးသည် သီးနှံအြျေိုးအစား၊ 

စိုက်ပျေိုးရာသီနှင့ ် လနရာလဒသလပါ်ြူတည်ပပီး ကွေမဲပားနိုင်သည်။ သီးနှံအာြြံကဏ္ဍတွေင် 

လအာင်မြင်ြှုရရှိလစရန် အရာရိှြျေား၊ အာြြံလုပ်ငနး်ရှင်ြျေား၊ အာြြံေယ်သြူျေားနင့်ှ 

သကဆုိ်င်ရာအဖွေဲ အ့စည်း ပါေင်ပတ်သက်သအူားလုံးသည် သီးနှံအာြြံစနစ် လအာင်မြင်ရန် 

ဟန်ြျေက်ညီညီပူးလပါင်း လဆာင်ရွေကရ်ြည်မဖစ်သည်။ 

 သင့လ်လျော်လသာ သီးနှံအာြြံလကကးနှုန်း ားတစ်ြု သတ်ြှတ်တိုင်းတာနိုငရ်န်အတွေက် 

လရှ လ့မပးစြီံြျေက်တစ်ြု စတင်ြဲ့ပပီမဖစသ်ည်။ Global World Insurance ကုြ္ပဏီသည် 

လယ်လမြတစ်ဧကြှ  ွေကရ်ှိြည့် စပါးလစျေးကွေက်လပါကလ်စျေးကုိ အလမြမပုလျေက် အာြြံလကကးကုိ 

တွေက်ြျေက်လျေက်ရှိသည်။ ရာသီဥတုလဖာက်မပနြ်ှုလကကာင့် လလျော်လကကးလပးရန် လိုအပ်လာပါက 

လနရာလဒသအလုိက် လယ်လမြတစ်ဧကြှ  ွေကရ်ှိသည့်စပါးအ ွေက၏် လစျေးကွေက်လပါက်လစျေး လပါ်တွေင ်

အလမြြံတွေက်ြျေက်ြည်မဖစ်သည်။ 

 မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် အလရးတကကီးလိုအပ်လျေက်ရှလိသာ လတာင်သလူယ်သြားြျေားအား 

အကာအကွေယ်လပးြည့ ်သီးနှံအာြြံအစီအစဉ်ကုိ အလကာင်အ ည်လဖာ်ရာတွေင် ရှုပ်လ ွေး ြက်ြလဲသာ 

မပဿနာြျေားရငဆုိ်င်ကကုံလတွေရ့ြည်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ ် ဇန်နေါရီလတွေင် စီြံကနိ်းနှင့်ဘဏ္ဍာလရး 
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ေန်ကကီးဌာနြှ အတည်မပုြဲ့သည့် ၂ နှစတ်ာ သီးနှံအာြြံစြီံကနိ်းသည် ရာသီဥတုလဖာက်မပနြ်ှုလကကာင့် 

သီးနှံပျေက်စးီြှုကိ ုကာကွေယ်လပးရန် ရည်ရွေယ်သည်။ 

 စီြကံိနး်ကုိ စြ်းသပ်ြျေက်အမဖစ် စတင်ပပီး Global World Insurance ြှ စပါးသီးနှ ံ

တစ်ြျေိုးကိုသာ အာြြံလပးြည်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ် စပါးရာသီတွေင် ရန်ကနု်တိုင်း လဒသကကီး၊ 

ဧရာေတီတိုင်းလဒသကကီး၊ ြလကွေးတိုင်းလဒသကကီး၊ ြန္တလလးတိုငး်လဒသကကီးြျေား တွေင် 

စတင်ြည်မဖစ်သည်။ လပွေတ္တ ာပြိုန့ယ်တွေင် ဧက (၁၀၀)၊ ကန်ကကီးလဒါင့်နှင့် ပုသိြတ်ွေင် ဧက (၂၀၀) 

အာြြံလပးြည်မဖစ်သည်။ ပရီြီယံလကကးြှာ (စပါးတစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်း၏ ကာလလပါက်လစျေး၏ ၂ %) 

တစ်ဧကလျှေင် ၅၀၀၀ ကျေပ်မဖစ်သည်။ အာြြံသည် ြုန်တိုင်း တိုက်မြင်း၊ လရကကီးမြငး်နငှ့ ်

ြိုးလြါငမ်ြင်းသာ အကျေုံးေင်သည်။ 

 မြန်ြာလယ်ယာစီးပွေားအြျေားပိုင်ကုြ္ပဏီ (MAPCO) သိလုလှာင်ရံုြျေား ပံ့ပိုးကာ Inventory 

Credit System မဖင့ ် လယ်သြားြျေားကုိ ကူညီရန် စဉ်းစားလျေက်ရှသိည်။ ဤစီြံြျေက်တွေင် 

စပါးရိတ်သြိ်းပပီးလသာအြါ ဘဏ်တွေင်လငွေအပ်နှံသကဲ့သို ့ လယ်ယာ ွေက် ကုနြ်ျေားကုိ 

အပ်နှနံိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ ယာယီသလဘာတူညီြျေက်မဖင့် အတိုး ၁.၅ ြ ှ၂.၀ % ြန ့် လပးရြည်မဖစ်သည်။ 

စပါးလပါ်စ လစျေးနှုန်းကျေြျေိန်တွေင် ြလရာင်းြျေလသးဘဲ ကုြ္ပဏီြှ လငွေလြျေး ယူနိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

လစျေးနှုန်းမြင့်တက်ြ ှ လရာင်းြျေပပီး လပးဆပ်ရြည်မဖစ်သည်။ သိုလ့သာ် နှစဦ်းနစှ်ဖက် 

စဉ်းစားရြည့်အြျေက်ြျေားစွောရှိသည်။ တည်ကကည်လမဖာင့်ြတ်ြှု၊ ြှန်ကန်လသာ စိတ်လနသလဘာ ားနှင့် 

အမပန်အလှန်လလးစားြှုြျေားသည် ဤစနစလ်အာင်မြင်လရးအတွေက် လွေန်စွော ပဓာနကျေသည်။ Contract 

Farming သည်ပင ်လက်ရှအိလနအ ားတွေင် အြက်အြဲ ြျေားစွောကကုံ လတွေလ့နရသည်။ 

 ၂၀၁၇ နှစတ်ွေင် MAPCO က စပါးတင်း ၁၀၀ (၂တန်) ကုိ ကျေပ်လငွေ ၅ သိနး်မဖင့ ် ေယ်ယူ 

ြည်ဟု ကတိမပု ားသည်။ လအာက်ြံလစျေးနှုနး်သည် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုစရိတ် ကာြိရံုသာြက 

လယ်သြားအတွေက် အတိုင်းအတာတစ်ြု ိ အမြတ်အစွေန်းရရှိရြည်မဖစ် သည်။ 

လယ်သြားကလည်း လရာလနှာမြင်းြမပုဘဲ အရည်အလသွေးမပည့် စပါးလရာင်းြျေရန်လုိ သည်။ 

လစျေးနှုန်းသည် စိုက်ြင်းလပါက်လစျေး (သို)့ စပါးစက်အလရာက် လြျောသယ်ယူ ပိုလ့ဆာင် စရန်၊ တင်ြျေ၊ 

ြျေြကိ ုြည်သူက ကျေြံြည် တိကျေစွော သတ်ြှတ် ားရန် လိုြည်မဖစသ်ည်။ 

 နိုငင်ံအတွေက် သီးနှံအာြြံစနစ် ပ ြဦးစွော စတင်အလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်း မဖစ်သည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် အာြြံလုပ်ငနး်ကုိ နိုငင်ံပိငု်မြန်ြာ့အာြြံလုပ်ငနး်နငှ့် ပုဂ္ဂလိက အာြြံ ကုြ္ပဏီ 

အြျေိုက့သာလပးလဆာင်လျေက်ရှသိည်။ သိုလ့သာ်လက်ရှိအာြြံလပးြှုြျေားတွေင် သီးနှံအာြြံ ြပါရှိလပ။ 

 စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍသည် မြန်ြာ GDP ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ရှာလဖွေလပးလနပပီး လူဦးလရ 

 က်ေက်ြန ့်ကို အလုပ်အကိငု်အြွေင့်အလြ်းဖန်တီးလပးကာ တိုင်းမပည်၏ နိုငင်ံမြားေငလ်ငွေ ငါးပု ံ

တစ်ပုံြန ့်ကိုလည်း ရှာလဖွေလပးလျေက်ရှသိည်။ သိုလ့သာ်မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စပါးစိုက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်ြှု 

ကုနက်ျေစရိတ်သည် အိြ်နးီြျေင်းနိုင်ငံြျေားနငှ့ ် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလမြြံအလဆာက် အဦ ညံ့ဖျေင်းမြငး်နငှ့် 



 

158 
 

နည်းပညာအားနည်းြျေက်လကကာင့် ကုနက်ျေစရိတ် မြင့်ြားလျေက်ရှိသည်။ လတာင်သလူယ်သြား 

ြျေားသည် ြန ့်ြှနး်ရြက်ြဲသည့် ရာသီဥတုအလမြအနနငှ့် ပိုးြွှားလရာဂါ လကကာင့် သီးနှံအာြြံစနစ ်

ကျေင့်သုံးလျေက်ရှိသည်။ မပည်ပအဖွေဲ  ့အစည်းြျေား လ ာက်ပံ့သည့် ရန်ပုံလငွေြျေားကုိ စိုက်ပျေိုးလရး 

အပါအေင ် နိုငင်ံလတာ်၏ကဏ္ဍြျေားစွောတွေင် အကျေိုးရှိစွောသုံးစွေဲနုိင ် ရန် မြန်ြာနိုငင်ံဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လရး 

အလ ာက်အပံ့ြေူါဒ (DAP) အရ သီးနှံအာြြံ စနစ်သစက်ို  ူလ ာင်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

 အာြြံ ားသူြျေားသည် တစ်နှစ်တာအာြြံကာလအတွေင်း ရာသီဥတုဆုိးရွေားြှု လကကာင့် 

(လနွေစပါးနငှ့ ် ြိုးစပါး)  ိြိုက်ပျေက်စီးသွေားပါက အာြြံလကကးတစ်လံုးတစ်ြဲတည်း ရရှိရန်ရှိသည်။ 

လလျော်လကကးပြာဏကို Global World Insurance နှင့ ် လမြယာစီြံြန ့်ြွေဲြှု လကာ်ြတီြ ှ

သတ်ြှတ်လပးြည်မဖစ်သည်။ 

အလ ာက်အပံ့ကင်းြဲ့မြင်း 

 အမြားစိန်လြါ်ြှုတစ်ရပ်ြှာအစိရုနှင့်ပဂု္ဂလိကကဏ္ဍြှပံ့ပိုးြှုြရှိမြင်းမဖစ်သည်။ လတာင်သလူယ် 

သြားြျေားဆံုးရှုံးြှုလလျော့ပါးလစရန်နှင့်သးီနှံအာြြံစနစမ်ြန်ြာနိုငင်ံတွေင် လအာင်မြင်ြှုရရှိလစရန် 

အတွေက်အစိုးရနငှ့်ပဂု္ဂလိကပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကရ်န်လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ မြန်ြာစိုက်ပျေိုးလရး ဖွေံ ပ့ဖိုး 

တိုးတက်ြှုဘဏ်ြှ လြျေးလငွေအစိတ်အပိုင်းအမဖစ် အာြြံလကကး ကုိ  ည့်သွေင်းရန် အကကံမပု ားသည်။ 

 စိုက်ပျေိုးလရး၊လြွေးမြူလရးနှင့်ဆည်လမြာင်းေန်ကကီးဌာနသည်မြန်ြာလတာင်သူ လယ်သြားြျေား 

အတွေက် သီးနှံအာြြံြူေါဒြျေား လပးအပ်နိငု်ရန ် ဂျေပန်ကြု္ပဏီြျေားစွောနှင့် လဆွေးလနွေးလျေက် ရှိသည်။ 

Sompo Japan Insurance နှင့ ် နုိင်ငံပိုင်မြန်ြာ့အာြြံလုပ်ငနး်တိုသ့ည်ရာသီဥတု 

အလမြမပုသီးနှံအာြြံစနစ် ူလ ာင်နိုင်ရန် ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကလ်ျေက်ရှိ သည်။ လက်လတွေအ့လုပ် 

မဖစ်ြည့ ်စနစတ်စ်ြုအလကာင်အ ည်လဖာ်နိုင်ရန်လည်း အကကံမပု  ားသည်။ 
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ပု ံ ၄-၂ လရရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရြည့်လုပ်ငန်းမဖစ်သည့်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍတွေင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှ 

ြှုနည်းသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံသည် နိုငင်ံမြားရငး်နှီးမြှုပ်နှံြှုအတွေက် ြက်ြလဲသာ နိုင်ငံ 

တစ်ြုမဖစ်သည်။ (© MoALI) 

 

၄.၂ ဘက်စု ံပိုးြွှားစီြံြန်ြ့ွေဲမြင်း (ဘက်စုံသီးနှံစီြံြန်ြ့ွေဲမြင်း) 

 

၄.၂.၁ နိေါန်း 

 

အထိရောက်ေံုးမြစ်ပပီး ရေေှည်ပိုးြွှားစီြံခန်ခ့ွဲေန်အတွက်နည်းလြ်းတစ်ခုချင်းသီးမခား သုးံစဲွမခင်း 

ထက်နည်းလြ်းြျားကုိ ရပါငး်စပ်သုံးစဲွေြည်မြစ်သည်။ ြျက်ပိုးစီြခံန ့်ခွဲသည့် နည်းလြ်းြျားကုိ 

ရအာက်ပါအတိုင်း အြျိုးအစားခွဲမခားနိုင်သည်။  

 

ထွန်ယက်စုိက်ပျိုးနည်းမြင့်ကာကွယ်နှိြန်င်းမခင်း - ထွန်ယက်စုိက်ပျိုးနည်းမြင့်ကာကွယ် 

နှိြန်င်းမခင်းေုိသည်ြျာ ြျက်ပိုးအရမခချမခင်း၊ ြျိုးပာွးမခင်း၊ ပျံန့ှံ ့မခင့် နှင်ေ့ှင်သနြ်ှုတိုက့ို 

ရလျာ့ခရပးရသာ အရလ့အထြျားမြစ်သည်။ ဥပြာအားမြင့် ရေအလွန်အကျွံ ရပးသွငး်ပါက 

အမြစ်ရောေါနှင်ရ့ပါငး်ပငရ်ပါက်ပာွးြှု တိုးပွားလာရစတတ်သည့်အတွက် ရေရပးသွင်းသည့် 

နည်းလြ်းြျားကုိ ရမပာင်းလဲမခင်းအားမြင့် ပိုးြွှားမပဿနာြျားကုိရလျှာ့ချနိုင်ြည်မြစ်သည်။  
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ထွန်ယက်စုိက်ပျိုးနည်းမြင့်ကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်း - ထွန်ယက်စုိက်ပျိုးနည်းမြင့်ကာကွယ် 

နှိြန်င်းမခင်းေုိသည်ြျာ ြျက်ပိုးအရမခချမခင်း၊ ြျိုးပွားမခင်း၊ ပျံန့ှံ ့မခင့် နှင်ေ့ှင်သနြ်ှုတိုက့ို 

ရလျာ့ခရပးရသာ အရလ့အထြျားမြစ်သည်။ ဥပြာအားမြင့် ရေအလွန်အကျွံ ရပးသွငး်ပါက 

အမြစ်ရောေါနှင်ရ့ပါငး်ပငရ်ပါက်ပာွးြှု တိုးပာွးလာရစတတ်သည့်အတွက် ရေရပးသွင်းသည့် 

နည်းလြ်းြျားကုိ ရမပာင်းလဲမခင်းအားမြင့် ပိုးြွှားမပဿနာြျားကိုရလျှာ့ချနိုင်ြည်မြစ်သည်။  

 

စကက်ေိယာနှင်ရု့ပ်ပိုင်းေိုင်ောနည်းလြ်းြျားမြင့် ကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်း - စကက်ေိယာနှင့် 

ရုပ်ပိုင်းေုိင်ောနည်းလြ်းြျားမြင့် ကာကွယ် နှိြန်င်းမခင်းတွင် ြျက်ပိုးြျားကုိ တိုက်ရုိက် 

သတ်မြတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်တားေီးမခင်းသိုြ့ဟုတ် ြျက်ပိုးအတွက် ြသင့ရ်လျာ်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရမခအရန ြန်တီးရပးမခင်းတိုပ့ါဝင်သည်။ ကကကအ်ရထာင်ရချာက်ြျားသည် စကက်ေိယာမြင့် 

ကာကွယ်နှိြ်နင်းသည့်နြူနာတစ်ခုမြစသ်ည်။ရုပ်ပိုင်းေုိင်ောနည်းလြ်းြျားတွင် ရပါငး်နှိြ်နငး်ေန် 

အတွက် ရမြကိုြုးံကာရပးမခင်း၊ ရောေါစီြခံန်ခ့ွဲြှုအတွက် ရမြေီလွှာကို ရေရနွးရငွမြင့် ပိုးသတ်မခင်း 

သိုြ့ဟုတ် ငှကြ်ျား၊ အင်းေက်ပိုးြွှား ြဝင် ရောက်နိုင်ရစေန် ေန်ကာြျား၊ အတားအေီးြျား 

ထားေိှမခငး်တိုပ့ါဝင်သည်။ 

 

ဓာတုနည်းမြင့် ကာကွယ်နှိြန်င်းမခင်း - ဓာတုနည်းမြင့် ကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်း ေုိသည်ြျာ 

ပိုးသတ်ရေးြျားသံုးစွဲမခင်းမြစ်သည်။ ေက်စံုပိးုြွှားကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်း (IPM) တွင် 

ပိုြိုထိရောက်ပပးီ ရေေှည်ထိန်းချုပ်နိငု်ေန်အတွက်  ပိုးသတ်ရေးြျားကုိ လိုအပ်ြှသာ  အမခား 

နည်းလြ်းြျားနငှ့်အတူ ရပါငး်စပ်သုံးစွဲေသည်။ ပိုးသတ်ရေးြျားကုိ စနစ်တကျ ရေွးချယ်ပပီး 

လူသားြျား၊ ြေည်ေွယ်ရသာ သကေ်ှိြျားနငှ် ပတ်ဝန်းကျင် အရပါ် ထိခိုက်ြှုနည်းနိုင်သြျှ 

နည်းရအာင်သုံးစွဲေြည်မြစ်သည်။ IPM သံုးစွဲပါက ေည်ေွယ်ရသာ ြျက်ပိုးကိ ု ရသရစေ ြည်မြစ်ပပီး 

အမခားသက်ေှြိျားအတွက် အန္တောယ်အကင်းေံုးမြစ်ြည့်ပိးုသတ်ရေးကုိသာ အထူးရေွးချယ်သံုးစွဲ 

ေြည်မြစ်သည်။ ရလထု။ရမြထု နှင့်ရေထုအေည်အရသွးကိလုည်း ြထိခိုက်ရစေ။  ပက်ြျန်းမခင်းထက် 

ြျှားစာ အမြစ်သာ သုးံစဲွေြည်မြစ်ပပီး ဧေိယာ တစ်ခုလုံး ပက်ြျန်းြည့်အစား 

ရပါငး်ပငအ်နည်းငယ်ကိုသာ ကွက်၍ြျန်းေြည်။  

 

ေက်စုသံီးနှံြျက်ပိးုစီြခံန်ခ့ွဲမခင်းနှင့ပ်တ်သက်၍ အဓိပ္ပယ်ြွင့်ေုိချက်ြျားစွာ ေှိသည်။ (Bajwa နှင် ့

Kogan, ၂၀၀၂ ကိသုကည့်ပါ) အစပိငု်းကာလတွင် ေက်စု ံ ကာကွယ် နှိြန်င်းမခင်းဟု ေည်ညွှန်းခဲ့ပပီး 

FAO ၏ အဓိပ္ပယ်ြွင့်ေိုချက်ြျာ ရအာက်ပါ အတိုင်းမြစ်သည်။   

"ေက်စံုကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်းေုိသည်ြျာ ပိုးြွှားြျိုးစိတ်ြျား၏ အရေအတွက် ရမပာင်းလဲြှု 

နှင့ ် ေက်စပ်လျက်ေှရိသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ သင့်ရလျာ်ရသာ 

နည်းစနစ်ြျားနငှ့်နည်းလြ်းြျားကုိ အတတ်နိုင်ေံုးရပါငး်စည်းကာ ြျက်ပိုးဦးရေကို 
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စီးပွားရေးထိခိုကရ်စြည့် အေင့်ရအာက် နိြ့က်ျ ရအာင် ထိန်းသိြ်းထားရသာ 

ြျက်ပိုးစီြခံန ့်ခွဲသည့် စနစ်တစ်ခုမြစ်သည်"(FAO ၁၉၆၇) ။ 

 

သိုေ့ာတင် ရနာက်ပိုင်း၌ ရအာက်ရြါ်မပအတိုင်း မပင်ေငခ်ဲ့သည်- 

" IPM ေုိသည်ြျာ ြျက်ပိုးဦးရေကို သည်းခံနိငု်ရသာ အေေအတွက်တွင် 

ထိန်းသိြး်ထားေနအ်တွက်  ပညာေပ်နယ်ပယ် ရပါငး်စံုကုိ ရပါင်းစည်းလျက် 

အထိရောက်ေံုးနည်းလြ်းြျားကုိ ေင်မခင်တုံတေားမြင့်နှိုငး်ချိန ် သုးံစဲွသည့် နည်းလြ်း 

တစ်ခု မြစ်သည်။ ပုိးသတ်ရေးြျားကို ကျယမ်ပန်စ့ွာ သုးံစဲွမခငး် နှင့ ် ေက်စပ်လျက်ေှိရသာ 

မပဿနာြျားကုိ အသိအြှတ်မပုကာ အမခားရေွးချယ် စောနည်းလြ်းြျားကုိ ေှာရြါရြာ်ထုတ် 

အသုးံချမခင်းကို အားရပးေြည်မြစ်သည်။ နည်းလြ်းတစ်ြျိုးတည်းကိ ု သုးံစဲွမခငး်တက် 

နည်းလြ်းရပါင်းြျားစွာကို ရပါငး်စပ် ညှိနှိုင်းသုးံစဲွေန် ဦးတည်ေြည်မြစ်ပပးီ 

ေက်စုပံိးုြွှားစီြံခန်ခ့ွဲမခငး်ဟု လူသြိျားရသာ နည်းလြ်းတစ်ခုမြစသ်ည်" (FAO ၁၉၈၀)။ 

 

IPM သည် ဇီဝနည်းမြင့်ကာကွယ်နှိြ်နင်းမခင်း၊ ရနောရေသကုိ စီြခံန ့်ခွဲမခငး်၊ ထွန်ယက် 

စိုက်ပျိုးနည်းလြ်းြျားကုိ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမခင်းနှင့ ်ခံနိုငေ်ည်ေှိရသာ သီးနှံြျိုးစိတ်ြျားကုိ သုးံစဲွမခငး် 

ကဲသ့ိုရ့သာ နည်းလြ်းြျားကုိ ရပါငး်စည်းလျက် ြျက်ပိုး သိုြ့ဟုတ် ြျက်ပိုးြျား ရသကာင့် ပျက်စီးြှုကို 

ရေေှည်ကာကွယ်နိုင်ေန် အရလးထားရသာ  ရေဟစနစ ် အရမခမပု 

နည်းလြ်း(ြဟာဗျူဟာ)တစ်ခုမြစ်သည်။ ရလ့လာ ရစာင့်သကည့်ြှုြျားမပုလုပ်ပပီးရနာက်  

လြ်းညွှန်ချက်နှင့အ်ညီ လိုအပ်ရသာအခါြှသာ ပိုးသတ်ရေးြျားကုိ သုးံစဲွေြည်မြစ်သည်။ ပစ်ြတ်ှ 

ထားရသာ သကေ်ှိြယ်ေှားမခင်းကိသုာ ပန်းတိုင်အမြစ်သတ်ြှတ်လျက် ကုစား ြှုကို 

မပုလုပ်ေြည်မြစ်သည်။  ပုိးြွှားကာကွယ်နှိြ်နင်းသည့် ပစ္စည်းြျားကုိ  လူက့ျန်းြာရေး၊ 

အကျိုးမပုအင်းေက်ြျား၊ ပစ်ြှတ်ြထားရသာသက်ေှိြျားနငှ့် ပတ်ဝန်းကျင် တိုအ့တွက် ကို အန္တောယ် 

အနည်းေံုး မြစ်ရစေန် ရေွးချယ် သုးံစဲွေြည်။  

 

IPM အစီအစဉ်ြျားြန်တီးေန်အတွက် ဤအရမခခံသရောတေားြျား နှင့ ် အရလ့အထြျား ကုိ 

ရပါငး်စည်းေြည်မြစ်သည်။ အရမခအရန တစ်ခုချင်းစီသည် ကွမဲပားမခားနားသည့်အတွက် IPM 

အစီအစဉ်အားလုံးတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း (၅) ခုပါဝင်သည် (Stein ၂၀၀၆)။  

 

၁။ ပိုးြွှားအြျိုးအစားခွဲမခားသတ်ြှတ်မခင်း 

၂.. ြျက်ပိုး၏လှုပ်ေှားြှုြျားကုိရလ့လာရစာင့်သကည့်မခင်း 

၃. အရေးယူရောင်ေွက်ေြည့် အေင့်သတ်ြှတ်မခင်း 

၄. ကုစားြည့န်ည်းလြ်းစးူစြ်းရလ့လာမခင်းနှင့ ်ရောင်ေွကမ်ခင်း နှင့် 

၅. ေလာေ်ြျားကုိ အကဲမြတ်စိစစ်မခင်း တိုမ့ြစ်သည်။  
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ေက်စုပံိးုြွှားစီြံခန်ခ့ွဲမခငး်နည်းလြ်းတစ်ခုသည် စီးပွားရေးအေအမြတ်အစွန်းေှိပပီး လူြှုရေး 

အေလက်ခနံိုငြ်ွယ်ေှိေြည့်အမပင်  ရေဟရဗေ ရှုရထာင့်အေလည်း ခိုင်ြာေြည်မြစ်သည်။  

 

၄.၂.၂ သီးနှံဖျေက်ပိုးြျေားအလပါ်တွေင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုြျေား  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် အင်းဆက်ဖျေက်ပိုးြျေားအလပါ်တွေင် တုိက်ရုိက် (သိုြ့ဟုတ်) 

သွေယ်ေိုက်၍ အကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေား ရှိနိငု်သည်။ ကြ္ဘာ့ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ အဓိက 

အလကကာင်းတရားမဖစ်လသာ အပူြျေိန်သည ် အင်းဆက်ပိုးြျေား၏ ရှင်သနက်ကီး ွေားြှုနှင့် ြျေိုးပွေားြှုကုိ 

တိုက်ရုိက်အကျေိုးသကလ်ရာက်လစသည်။  အင်းဆက်ဖျေက်ပိးုြျေား၏ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုကို 

တုန်မ့ပန်ရာတွေင် ကွေဲမပားမြားနားြျေက်ြျေား ရိှလသာ်လည်း  လယဘုယျေအားမဖင် ့ အပင်ြျေားအလပါ်တွေင် 

ဖျေက်ပိုးြျေား၏ဖိအားသည် ပိုြိုြျေားမပားလာြည်ဟု ြန်ြ့ှန်းရသည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် 

လက်ြပံင်ြျေား ရှင်သန်ကကးီ ွေားြှုကိ ု လွေြ်းြိုးမြင်းအားမဖင့် လည်း ဖျေက်ပိုးြျေားအလပါ်တွေင် 

သွေယ်ေိုက်အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုရှိလစသည်။  

အင်းဆက်ဖျေက်ပိုးြျေား၏ ြံနိငု်ရည်ရှိြှု အလပါ်တွေင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ အကျေိုးသက် လရာက်ြှု 

လက်ြပံင်ြျေားြ ှ အင်ဆက်ဖျေက်ပိးုဒဏြ်ံနိငု်ရည်ရှိြှုသည် ဖျေက်ပိုးစီြံြန ့်ြွေဲရာတွေင် 

ပတ်ေန်းကျေင်နှင့ ် သဟဇာတအမဖစ်ဆံုး နည်းလြ်းြျေား ဲြှ တစ်ြုမဖစသ်ည်။ သိုလ့သာ် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုသည် အင်းဆက်ဖျေက်ပိးုြျေားနငှ့် ၎င်းတို၏့ လက်ြပံင်ြျေားအကကား ဆက်သွေယ် 

တုန ့်မပန်ြှုကုိ လမပာင်းလဲလစနိုင်သည်။ အင်းဆက်နငှ့် လကြ်ံပင်ြျေား၏ ဆက်သွေယ်တုန ့်မပန်ြှုသည် 

လက်ြပံင်ြျေားတွေင်ပါရှိလသာ ဇီေလမပာင်းလဲြှုဆုိင်ရာ မဒပ်ပစ္စည်းြျေားနငှ့် အာဟာရ 

အရည်အလသွေးလပါ်တွေင် ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ်ဓါတ်၏ လွေြ်းြိုးြှုကို တုန ့်မပန်ရန်အတွေက် 

လမပာင်းလဲလလ့ရှိသည်။ ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ် ပြာဏမြင့်ြားလာမြင်းသည် အပင်ကကးီ ွေားြှုကို 

အားလပးပပီး အြျေို လ့သာ အငး်ဆက်ဖျေက်ပိုးြျေားလကကာင့်  ိြိုက်ပျေက်စီးြှုသည်လည်း 

ြျေားမပားလာနုိင်သည်။ ကာဗွေန်ဒိုင်လအာက်ဆုိဒ်ဓါတ်လကကာင့် အရွေက်တွေင်းရှိ နိုက် ရိဂုျေင်ပြာဏ 

နှိပက်ျေမြင်းသည် အင်းဆက်ဖျေက်ပိးုြျေား စားသံုးြှုကို ၄၀ရာြုိင်နှုန်း ိ တိုးပွေားလစနိငု်သည်။  

သဘာေရန်သူ လပါြျေားမြင်းနှင့် လှုပရ်ှားြှုအလပါ်တွေင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်း၏ 

အကျေိုးသက်လရာက်ြှု 

အင်းဆက်ဖျေက်ပိုးနှင့ ် ၎င်းတို၏့ သဘာေရန်သြူျေား ဆက်သွေယ်တုန ့်မပန်ြှုသည် ကြ္ဘာကကီး 

ပူလနွေးလာမြင်းလကကာင့် လမပာင်းလဲြှုြျေားရှနိိုငသ်ည်။ အြျိေုလ့သာ ဖျေက်ပိုးြျေိုးစိတ်ြျေား၏ 

အဆင့်အတန်းသည် နိြ့််ကျေသွေားတတ်ပပီး အြျေို ြ့ှာ မြင့်ြားလာတတ်သည်။ ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုလကကာင့် သီးနှံပုံစံ အလမပာင်းအလဲသည် အင်းဆက်ဖျေက်ပိုးြျေားနငှ့် ၎င်းတို၏့ 

သဘာေရန်သြူျေားအကကား အြျေိုးညီြျှေြှုကိ ု သိသိသာသာ  ိြိုက်လစြည်မဖစ်သည်။ ဖျေက်ပိုး 
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စီြြံန ့်ြွေဲရာတွေင် သဘာေရန်သူြျေား၏ လှုပ်ရှားြှုနှင့်  ိလရာက်ြှုအလပါ်တွေင် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု၏ 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုကို တိုင်းတာမြင်းသည် အနာဂါတ်တွေင် မပုလုပ်ြည့် ဖျေက်ပိုးစီြြံန ့်ြွေဲြှု 

အစီအစဉ်ြျေားအတွေက် အဓိကကျေြည်မဖစ်သည်။ စပါးနှံမဖတ်ပိုး အလရအတွေက်သည် 

ြိုးလြါငြ်ျေိန်ကာလ ရှည်လျေားပပီးလနာက် ြိုးသည်း န်စွောရွောသွေနး်ပါက  သဘာေရန်သြူျေား 

လသလကကပျေက်စီး သွေားမြင်းလကကာင့် တိုးပွေားလာြည်မဖစ်သည်။ အလားတူကစိ္စရပ်ကို ရှြ်းမပည်နယ၌် 

၂၀၁၈ြုနှစ ် ဩဂုတ်လတွေင် ကကုံ လတွေြ့ဲ့ရသည်။ သီးနှံကာကွေယ်လရးဌာနြွေဲ၏ အစီရင်ြစံာအရ 

(Mythimna separata , Spodoptera litura,  Spodoptera exempta) စပါးနှံမဖတ်ပိုး ငလမြာင်လတာင်နှင့် 

အမြားဖျေက်ပိုး တစ်ြျေိုးကို စပါးြင်းနငှ့်ကပ်လျေက်ရှလိသာ လမပာင်းဖူးြင်းြျေားတွေင်ဆုိးရွေားစွော 

ကျေလရာက်လျေက် ရိှလကကာင်း သိရှရိသည်။ ရှြ်းမပည်နယလ်မြာက်ပိုင်းြှ ပြို န့ယ် (၄)ြုနှင့် လတာင်ပိုင်းြှ 

ပြို န့ယ် (၂)ြုတွေင် လမြာက်လသွေက့ာလအပပီးတွေင် ြိုးသည်း န်စွော ရွောသွေနး်မြင်းလကကာင့် 

ကကုံ လတွေြ့ဲ့ရမြင်း မဖစ်သည်။ ဤဖျေက်ပိုး (၃) ြျိေုးအနက် စပါးနှံမဖတ်ပိုးသည် 

အလရအတွေက်ပိုြိုြျေားမပားလကကာင်း သိရှရိသည်။ ဤဖျေက်ပိုးြျေားသည် ရာသီအလိုက် ြရီးလေး 

ပျေံသန်းတတ်ပပီး ြျိေုးဆက်လပါင်း ြျေားစွောပွေားြျေားကာ ြူလလနရာသို ့ မပန်လာလရာက်ရှ ိ

လာတတ်လကကာင်း တရုတ်နိုင်င ံ လတာင်ပိုင်းနှင့ ် လမြာက်ပိုင်းအကကား လရွေ လ့မပာင်း သွေားလာြှုြျေားအရ 

သိရှရိသည်။ စပါးနှံမဖတ်ပိုး ပွေားြျေားလာမြင်းသည် ၎င်း၏ လမပာင်းလရွေတ့တ်သည့် အလလ့အ လကကာင့် 

မဖစ်နိငု်သည်။  

ဓါတုပိုးသတ်လဆးြျေားနငှ့် ဇီေပိုးသတ်လဆးြျေား၏  ိလရာက်ြှုအလပါ်တွေင် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲမြင်း၏ အကျေိုးသက်လရာက်ြှု 

 သဘာေအပင် ွေကပ်စ္စည်းြျေား၊ အင်းဆက်ပိုးြျေားကို လရာဂါမဖစ်လစလသာ ဗိုငး်ရပ၊် ြှို၊ 

ဗက်တီးရီးယားနငှ့ ် နိြတုတ်ြျေား၊ ဓါတုပိုးသတ်လဆးြျေားသည် ပတ်ေန်းကျေင်နှင့် သိသာစွော 

ဆက်သွေယ်တုန ့်မပန်ကကသည်။ ြရြ်းလွေန်လရာင်မြည်နှင့် အပူြျေိန်မြင့်ြားလာလသာအြါ၊ စုိ ိုင်းစ 

လလျော့ကျေသွေားလသာအြါ ဤပုိးသတ်လဆးြျေား၏  ိလရာက်ြှုသည် သိသာစွော လလျော့ကျေ 

သွေားြည်မဖစ်သည်။ သဘာေအပင် ွေကပ်စ္စည်းြျေားနငှ့် ဇီေပိုးသတ်လဆးြျေားကုိ သုးံစွေဲပါက 

ပိုြို င်ရှားစွော မြင်လတွေရ့ြည်မဖစ်သည်။ အပူြျေိန်နှင့ ် ြိုးလရြျေိန ် မြင့်ြားလာမြင်းတိုသ့ည် 

ပိုးသတ်လဆးအကကင်းအကျေန်ြျေား လျေင်မြန်စွော လပျောက်ဆံုး ပျေက်စီးသွေားပပီး ပိုးသတ်လဆးြျေား 

ြကကာြဏ သံုးစွေဲလပးရန် လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။  
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ပု ံ ၄.၃   ၂၀၁၈ြုနှစ ် ရှြ်းမပည်နယ်တွေင် ကကုံ လတွေြ့ဲ့ရလသာ ဖျေက်ပိုးြျေား၏ ဖျေက်ဆီးြှုလက္ခဏာြျေား 

(© PPD, DOA) 

၄.၂.၃ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုး စီြံြန ့်ြွေဲမြင်း 

ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုး စီြြံန ့်ြွေဲမြင်းသည် ဖျေက်ပိုးလကကာင့် သီးနှံဆံုးရှုံးြှုကို  

လလျော့ကျေလစပပီး လဂဟစနစ်လုပ်ငနး်ြျေားကုိ အားလပးရန်၊ ဖန်လုံအိြ်ဓါတ်လငွေ  ့   ုတ်လွေတ်ြှုကိ ု

လလျော့ကျေရန်နှင့ ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် ကကုံ လတွေရ့ြျေိန်တွေင် စိုက်ပျေိုးလရး စနစြ်ျေားသည် 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစလရးကုိ အားလပးရန် ရည်ရွေယ်လသာ ကဏ္ဍမဖတ်လကျော် လဆာင်ရွေကသ်ည့် 

နည်းလြ်းမဖစ်သည်။ ဤနည်းလြ်းကို သုးံစွေဲမြငး်အားမဖင့် လယ်သြားြျေား၊ ပညာလပးလုပ်သားြျေား၊  

သုလတသီြျေားနငှ့ ် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ ပါေင်ပတ်သက်သ ူ အားလုံးသည် 

ရိက္ခာ ုတ်လုပ်ြှုစနစြ်ျေား ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစရန်နှင့ ် ပိုြို ိလရာက်လအာင်မြင်ြှုြျေား ရရှိလစလရးအတွေက် 

လမပာင်းလဲလာလသာ  ဖျေက်ပိုး ပြိြ်းလမြာက်ြှုြျေားကုိ ပူးလပါငး်လက်တွေဲကာ လဆာင်ရွေကရ်ြည်မဖစ်သည်။  

ဤနည်းလြ်း၏ အလမြြံသလဘာတရားြာှ အသစအ်ဆန်းမဖစ်ပပီး ကဏ္ဍလပါင်းစုံြှ နည်းလြ်းြျေား 

ဗျေူဟာြျေား ပါေင်သည်။ သီးနှံစုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုကို မပုမပင်လမပာင်းလဲရန်၊ ပညာလပးလုပ်ငနး်နငှ့် 

သုလတသနြှတစ်ဆင့ ် ကူညီပံပ့ိုးြှုကို အားလပးရန်နှင့် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍြျေားြတှစ်ဆင့် 

ေန်းကျေင်လကာင်းြျေား ဖန်တီးလပးရန်အတွေက် လုပ်ငနး်စဉ်ြျေားကုိ စတင်နိုင်ရန ်

ြျေက်မြင်းအလကာင်အ ည်လဖာ်လဆာင်ရွေက်နိုငသ်ည်။  
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ပု ံ၄-၄ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုးစီြြံန ့်ြွေဲြှု (CSPM) 

 

လဖာ်မပပါပုံအရ လယ်သြားြျေားသည် သတင်းအြျေက်အလက်နငှ့် နည်းလြ်းြျေားကုိ 

ြျေက်မြင်းရရှိြည်မဖစ်ပပီး လက်လတွေအ့သုးံြျေနိငု်ြည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ− သီးနှ ံြျေိုးကွေဲြျေိုးစံု စိုက်ပျေိုးမြင်း  

သဘာေ လနရာ ူလ ာင်မြင်းနှင့် စနစတ်ကျေလရစီြံြန ့်ြွေဲမြငး်တိုသ့ည် လယ်ယာလမြနှင့ ်

ပတ်ေန်းကျေင်ရှိ လရလမြသဘာေအလှ၏ ကျေန်းြာြှုကို အားလပးြည် မဖစ်သည်။ ဖျေက်ပိုးြျေားလကကာင့် 

လပါ်လပါကလ်ာလသာ အလနှာင့်အယှကြ်ျေားကုိလည်း ြံနိငု်ရည် ရှိလာြည် မဖစ်သည်။  ုိြျှေသာြက 

ရာသီဥတုနှင့် ဖျေက်ပိုး လလ့လာလစာင့်ကကည့်ြှုကို ဖျေက်ပိုး အန္တရာယ် ကကိုတင်ြန ့်ြှနး်သည့် 

သတင်းအြျေက်အလက်ြျေားနငှ့် ပူးလပါင်းကာ လယ်သြား ြျေားသည် ဖျေက်ပိုး ကကိုတင်ကာကွေယ်သည့် 

အလလ့အ ြျေားကုိ လဆာင်ရွေကန်ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ ဖျေက်ပိုးဒဏ်ြံနိုင်ရည်ရှိလသာ သီးနှံြျေိုးြျေား 

စုိက်ပျေိုးမြင်း၊ အပင်မဖတ်လတာက်မြင်းနှင့် ရိတ်သိြ်းြျေိန်ြျေားကုိ စနစတ်ကျေ လရွေးြျေယ်လဆာင်ရွေက်မြင်း၊ 

အလလျော့အတင်းနည်းလြ်းြျေား စသည်တိုက့ိ ု ဖျေက်ပိုးမပသနာ ြကျေလရာက်ြ၊ီ ဆုိးရွေားြလာြီ၊ 

ကကိုတင်ကာကွေယ်ရန်မဖစ်သည်။ ဖျေက်ပိုးအလရအတွေက်သည် စီးပွေားလရး ိြိုက်သည့်အဆင့်ကို 

လရာက်ရှိလာပါက ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုးကာကွေယ်နှိြ်နင်းမြင်း နည်းလြ်းသည် 

လယ်သြားြျေားအား အသင့လ်လျော်ဆံုးမဖစ်သည့် ဖျေက်ပိုးနှိြန်င်းလသာ နည်းဗျေူဟာနှင့်ပတ်သက်၍ 

အမြန်ဆံုး ညှိနှိုင်းဆုံးမဖတ်ြျေက်ြျေလရးတွေင် ကူညီလပးြည်မဖစ်သည်။ ဤနည်းလြ်းသည် ပညာလပးနှင့ ်

သုလတသနြှ လပါငး်စပ်ညှိနှိုင်း ပံ့ပိုးြှုကိ ု လဖာ်လဆာင်ပပီး လဒသနှင့်ကိုကည်ီကာ လယ်သြား အားလုံး 

ရယသူုးံစွေဲနိငု်ြည့် စီလလျော်လသာ နည်းပညာ ပ့ံပိးုသည့် ေန်လဆာင်ြှု လပးရြည် မဖစ်သည်။ ဥပြာ သီးနှံ၊ 

ဖျေက်ပိုး၊ သဘာေရန်သ ူအရှိန်အဟုန်မဖင့ ်လမပာင်းလဲြှုြျေားအလပါ်တွေင် မဖစ်နိငု်လမြရှိသည့် ရာသီဥတု၏ 
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အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုကို ဆံုးမဖတ်ရန်အတွေက ် အလမြြံ သုလတသန လဆာင်ရွေကမ်ြင်းအားမဖင့် 

လတ်တလလာ လုိအပ်လျေက်ရှလိသာ ရည်ြှနး်သည့် လိုက်လလျောညီလ ွေတုန ့်မပန်ြှုြျေား 

ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လစလရးကုိ ကူညီလပးြည်မဖစ်သည်။ ၎င်းအမပင ် ရာသီဥတုသြိငု်းလကကာင်းကို 

ဆန်းစစမ်ြင်းအားမဖင့် ဖျေက်ပိုးအန္တရာယ် ကကိုတင် ြန ့်ြှနး်နိုင်ပပီး လိုအပ်လသာ 

ကကိုတင်ကာကွေယ်မြင်းဆုိင်ရာ နည်းလြ်းြျေား လြ်းညွေန်ြျေက် သည် အလရးပါလသာ လက်နက်တစ်ြု 

မဖစ်လာြည်။ အစိုးရနှင့ ်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှပ်နှံြှုသည်လည်း သကဆုိ်င်ရာ အဖွေဲ အ့စည်းြျေားက 

လုပ်လဆာင်ရြည့် အြျေက်ြျေားကုိ အလကာင်အ ည်လဖာ်ရာတွေင ် အလ ာက်အကူမပုြည့် 

အလရးကကီးလသာ လိုအပ်ြျေက်မဖစ်သည်။ ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားအတွေက် အ ူးအလရးကကီးသည်။ 

ပါေင်ပတ်သက်သ ူ အဆင့်ဆင့်အကကား သတင်းအြျေက်အလက်နငှ့် အသိပညာ  ိလရာက်စွော 

ဖလှယ်နိုင်လရးအတွေက် အလမြြံ ဖွေဲ စ့ည်းတည်လဆာက်ပုံကိုလည်း အားလပးရြည်။  

ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုးစီြြံန ့်ြွေဲမြင်းကို ြည်သိုလ့ဆာင်ရွေကြ်ည်နည်း 

ဤအစီအစဉ်၏ ပ ြအဆင့်ြာှ လဒသဆိုင်ရာ ပတ်ေန်းကျေင်နှင့ ် ရှုလ ာင့် အမြင ် ြျေားကုိ 

လသြျောကျေနစွော အကဲမဖတ်ရြည်မဖစ်သည်။ အမြားလသာ လယ်ယာစီြြံန ့်ြွေဲြှု ဆံုးမဖတ် ြျေက်ြျေား နှင့ ်

ပတ်သက်ြှုြျေားကုိလည်း  ည့်သွေင်းစဉ်းစားရြည်။ ဥပြာ- ဖျေက်ပိုးဒဏ် ြံနိငု်ရည်ရှိလသာ 

သီးနှံြျေိုးစတိ်တစ်ြ ု လမပာင်းလဲမြင်းသည် အရင်းအနှီးနှင့် အသိပညာ လိုအပ်ြျေက် အနည်းဆံုး 

မဖစ်သည်။ သိုလ့သာ် ဖျေက်ပိုးအသစ်တစ်ြျေိုး ကျေလရာက်မြငး်လကကာင့် သီးနှံလမပာင်းလဲြည်ဆုိပါက 

ြျေိုးလစြ့ျေရန်နှင့် ရိတ်သိြ်းရန် စကက်ိရိယာအသစအ်တွေက် ရင်းနီှးမြှပ်နှရံြည်မဖစ်သည်။ 

သီးနှံအလည့်ကျေစိုကပ်ျေိုးသည့် အလလ့အ အသစ်တစ်ြု လဆာင်ရွေကပ်ါက  ွေကရ်ှိလာလသာ 

ပစ္စည်းြျေားအတွေက် လေးကွေက်နငှ့် ေယ်ယူသ ူအသစြ်ျေား ရှာလဖွေရြည်မဖစ်သည်။  

 ဤစီြြံန ့်ြွေဲြှုလုပ်ငန်းြျေားတွေင် အဖွေဲ အ့စည်း လူပုဂ္ဂိုလ်အြျေိုးြျေိုးပါေင်မြင်းနှင့်  

အတိုင်းအတာပြာဏအြျေိုးြျေိုး လဆာင်ရွေကမ်ြင်းလကကာင့် သကဆုိ်င်သူြျေားနငှ့် လုပ်ငနး်ြျေား 

ြျေိတ်ဆက်ြှုသည် အလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်းကို လနှာင့်ယှကသ်ည့် အတားအဆီးြျေားကုိ 

လကျော်လွှားရနအ်တွေက် အလရးပါသည်။ ဥပြာ− ပညာလပး၊ သုလတသနနှင့ ် အစိုးရ  ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍြျေားအကကား ြျိေတ်ဆက်ြှုကုိ အားလပးမြင်းသည် ဖျေက်ပိုးြွေဲမြြ်းစိတ်မဖာ လလ့လာြှုကို 

တိုးတက်လကာင်းြွေန်လစရန်အတွေက် လိုအပ်လသာ အြျေက်အလက်နငှ့် အရင်းအမြစ်ြျေား ပံ့ပိုးြှုကိ ု

အလ ာက်အကူမပုသည်။ အလမြာ်အမြင်ကကးီလသာ ြဟာဗျေူဟာနှင့်သုလတသန ဖျေက်ပိုး အန္တရာယ်ကို 

တုန ့်မပန်ရာတွေင ်ကကာရှည်ြည့်အြျေိန်ကုိလည်း လလျော့ြျေလပးနိုင်ြည် မဖစ်သည်။  

မြန်ြာနိုငင်ံရှြ်းမပည်နယြ်ှ စပါးနငှ့ ် လမပာင်းဖူးြင်းြျေားတွေင် ငလမြာင်လတာင်ဖျေက်ပိုး 

အကကီးအကျေယက်ျေလရာက်ြှုတွေင် ပိုးြွေားကာကွေယ်လရးဌာနြှ အြျေိုးအစားြွေဲမြားပပီး ကာကွေယ် 

နှိပန်ှင်းြှုအတွေက် အကကံမပုနိုင်ြ့ဲသည်။  ိုလ့ကကာင့် ဖျေက်ပိုးကာကွေယ် နှိပ်နှင်းြှုကို အြျေိနြ် ီ

လဆာင်ရွေကန်ိုငြ်ဲ့သည်။ ငလမြာင်လတာင်ကျေလရာက်သည့် စပါးနငှ့်လမပာင်းဖူးစိုက်ြင်းြျေားတွေင် 
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အပူတမပင်းလဆာင်ရွေကြ်ဲ့လသာ ဘက်စုပံိုးြွေား ကာကွေယ်လရးနည်းလြ်းြာှ လအာက်ပါအတိုင်း 

မဖစ်သည်။ 

• ဖျေက်ပိုးအလမြအလနကို လလ့လာသံုးသပ်နိုင်ရန် စပါးနငှ့်လမပာင်းြင်းြျေားတွေင် အဆက်ြမပတ် 

ကင်းလ ာင့ ် ြှတ်တြ်းယူမြင်း (စိုက်ြငး်အစွေန်အဖျေားတွေင် ြယူဘဲ အ ူးသမဖင့ ်

စိုက်ြင်းအတွေင်းနငှ့်လပါင်း ူလသာလနရာြျေားတွေင် ြှတ်တြ်းယူမြင်း) 

• စိုက်ြင်းပတ်လည်နှင့် အတွေင်းြ ှလပါငး်မြက်ြျေားကုိ ဖျေက်ဆီးမြင်း 

• ကျေလရာက်ဖျေက်ဆီးလျေက်ရှိလသာ ဖျေက်ပိုးဥမြုံြျေား၊ ပုိးတုံးလုံးြျေားကုိ လက်မဖင့် 

လကာက်ယူဖျေက်ဆီးမြင်း 

• လိပ်ြုံးကျေိုင်း၊ လမြလလျောက်ကျေိုင်း၊ ပုဇဉး်ကကီး၊ ပုဇဉး်လလး၊ ပင့်ကူ၊ ပုရွေက်စိတ်နှင့ ်

ကပ်ပါးအင်းဆက ် ကဲသ့ိုလ့သာ စိုက်ြင်းအတွေင်းတွေင် လတွေရ့ှိရသည့် သဘာေရန်သူ ြျေားကုိ 

ကာကွေယ်  ိန်းသိြး်မြင်း 

• ဇီေပိုးသတ်လဆးမဖစ်လသာ ဘီတီ နှင့ ် အပင် ွေက် တြာပုိးသတ်လဆးြျေားကုိ သီးနှံပင် 

အရွေက်ြျေား၏ လအာက်ြျေက်နှာမပင်သို ့လရာက်ရှလိအာင် ပက်ဖျေန်းမြင်း 

• ဓါတုပိုးသတ်လဆးြျေား (Indoxacarb 17 + Lambda-Cyhalothrin 3% EC – 20-100cc/acre), 

(Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% EC – 200-400 cc/acre), Chlorantraniliprole 

51.5% SC – 240cc/acre, Indoxacarb 15 SC – 80-120cc/acre and Flubendiamide 24% 

WDG – 200-300 gm/acre) ပက်ဖျေန်းသုးံစွေဲမြငး်၊ လမြတွေင်းသုိ ့Carbofuran ပိုးသတ်လဆးြှုန ့် 

 ည့်သွေင်းလပးမြင်း 

• အပင်လမြရှိပိုးရုပ်ဖုံးြျေားကုိလူ ုအားမဖင့်ရှာလဖွေလကာက်ယူဖျေက်ဆီးမြင်း(သိုြ့ဟုတ်)ကန်သင်း 

တစ်လလျောက်ပတ်လျောလည်ရှိမြက်ြျေားကုိ  ယ်နကန်က်  ိုးပပီး လပါ်လာလသာ ရုပ်ဖုံးြျေားကို 

လကာက်ယူစုလဆာင်း ဖျေက်ဆီးမြင်း 

• လနာက်သီးနှံြစိုကပ်ျေိုးြီ လမြအတွေင်းသို ့ ပိုးသတ်လဆးတစ်ြျေိုးြျေိုး  ည့်သွေင်းမြင်း (ဥပြာ 

ကလိုပိုင်ရီလဖာ့ ၁၅ ဂျီေ) 

• ဖလံအလကာင်ကကးီြျေားကုိ ြီးလ ာင်လြျောက်ဆင် ဖြ်းယူမြငး် 

• လမပာင်းဖူးတစ်ြျေိုးတည်း ဆက်တိုကြ်စိကု်ပျေိုးဘဲ ပီလလာပီနံနငှ့် သီးလှည့် စိုက်ပျေိုးမြင်း  

• လနာက်ဆွေဲစိုကပ်ျေိုးမြင်းကို လရှာင်ရှားပပီး သကတ်ြ်းတူ စပါး (သိုြ့ဟုတ်) လမပာင်းဖူးြျေားကုိ 

တစ်ြျေိန်တည်း စိုက်ပျေိုးမြင်း 



 

168 
 

 

ပု ံ ၄-၅ ကင်းလ ာက်ြတှ်တြ်းယူမြင်း (ေ)ဲ၊ လူ ုမဖင်. လမြတွေင်းအပင်လမြြှ 

ရုပ်ဖုံးြျေားလကာက်ယူဖျေက်ဆီးမြင်း (ယာ) (© PPD, DOA) 

အမြားလလ့လာြှုတစ်ြုတွေင် ြရြ်းြျေဉ် ရွေက် ွေင်းပိုး တစ်ြျေိုးသည် ရှြ်းမပည်နယတ်ွေင် 

ဆုိးရွေားစွော ကျေလရာက်လျေက်ရှလိကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ အဓိက လက်ြပံင်ြှာ ြရြ်းြျေဉ်မဖစ်ပပီး အာလူး၊ 

ြရြ်းသီး၊ ပဲလတာင့်ရှည်နှင့် အမြား သီးနှံပငြ်ျေားတွေင်လည်း ကျေလရာက်လကကာင်း လတွေရ့ှိရသည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံရှြ်းမပည်နယ် အင်းလလးလဒသရှ ိ ြရြ်းြျေဉ်စိုကြ်င်းြျေားတွေင် ကျေလရာက်လျေက်ရှသိည့် 

ြရြ်းြျေဉ်ြှာ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှုအတွေက်သာြက ေင်လငွေတိုးပွေားလရး အတွေက်လည်း အလရးကကီးလသာ 

သီးနှံတစ်ြုမဖစသ်ည်။ ယြုအြျေိန် ိ ဖျေက်ပိုးနှိပန်ှင်းရန် အတွေက် ကူညီပံပ့ိုးြှုြျေား ြရရှိလသးပါ။ 

ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုးစီြံ ြန ့်ြွေဲနည်းသည် ေန်ကျေင်လကာင်းဖန်တီးမြငး်၊ 

လိုအပ်လသာ အလ ာက်အပံ့ြျေားလပးမြင်း တိုမ့ဖင့ ် အားလံုးလပါငး်စပ် ညှိနှိုင်းကာ မပဿနာကုိ 

ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းရန ် ရည်ရွေယ်သည်။ ဤသို ့ မပုလုပ်မြင်းအားမဖင့် ဖျေက်ပိုးဒဏ်ကိ ု ကကံက့ကံြ့ိုငန်ိုငြ်ည့ ်

သီးနှံစုိက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်မြင်းစနစ် တစ်ြုကိ ု ကူညီပံ့ပိးုပပီး လတာင်သလူယ်သြားြျေားအလနမဖင့် 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် လပါ်လပါက်လာလသာ ဖျေက်ပိုး အန္တရာယ်ကို  ြံနိုင်ရည်ြဲ့မြင်းြ ှ

လလျော့ပါးလစြည်မဖစ်သည်။  

 

ပု ံ ၄.၆ ြရြ်းြျေဉ် ရွေက် ွေင်းပိုး (ေ)ဲ နှင့ ် ဖျေက်ဆီးြံ ားရလသာ ြရြ်းြျေဉ်သီး (ယာ) 

(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Tuta_absoluta ). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuta_absoluta
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ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ ဖျေက်ပိုးစီြြံန ့်ြွေဲြှုနည်းလြ်းလအာက်တွေင် ဘက်စု ံ

ဖျေက်ပိုးနှိပန်ှင်းလရးအလလ့အ ြျေားကုိ သုးံစွေဲမြငး်အားမဖင့် သီးနှံအ ွေက်တိုးလစရန် လဆာင်ရွေက ်

နိုငလ်ကကာင်းလတွေရ့ှိရသည်။ နည်းလြ်းြျေားြာှ ြံနိငု်ရည်ရှိလသာ သီးနှံြျေိုးြျေား စိုက်ပျေိုးမြင်း၊ 

သီးညှပ်စိုကပ်ျေိုးမြင်း၊ လမြဖုံးသီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်း ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျော ညီလ ွေသည့် 

အလလျော့အတင်းနည်းလြ်းြျေား လမြဖံုးကာလပးမြင်းနှင့်  ွေန်ယက်ြှုကိ ု အနည်းဆံုး လဆာင်ရွေကသ်ည့် 

စနစြ်ျေားပါေင်သည်။  

လနာက်ဆံုးအလနမဖင့် ဤနည်းလြ်းသည် ဆက်တိုကလ်မပာင်းလဲလျေက်ရှိပပီး ဆင့်ကဲ 

နည်းလြ်းြျေားကုိသံုးစွေဲကာအဆက်ြမပတ်လလ့လာဆန်းစစလ်ျေက် လရတိုရလဒ်နှင့် အကျေိုးဆက်ြျေားကုိ 

အကဲမဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းစနစတ်ွေင်ပါေင်လသာ နည်းလြ်း ြျေားကုိ အဆက်ြမပတ် 

 ပ်ြံအကဲမဖတ်ြွေင့ ်မပုရြည်မဖစ်သည်။  

၄.၂.၄ အပင်လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှု အလပါ်တွေင် ပတ်ေန်းကျေင်၏ အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုြျေား နှင် ့လရာဂါ 

နှိြ်နင်းသည့် နည်းလြ်းြျေား 

အပင်လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှု အလပါ်တွေင် ပတ်ေန်းကျေင်၏ အကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေား 

အပင်ြျောစိုက်ပျေိုးရာ လနရာလဒသတုိင်းတွေင် အပင်လရာဂါြျေားသည် ယှဉ်တွေဲ မဖစ်လပါ် 

လျေက်ရှိပါသည်။ သိုရ့ာတွေင် အပင်လရာဂါြျေားကုိ စို ိုင်းဆမြင့်ပပးီ ပူအိုကစ်ွေတ်စိုလသာ လဒသြျေားတွေင် 

ပို၍လတွေရ့လလ့ရှိပါသည်။ လရာဂါမဖစ်လစသကရ်ှိြျေားကုိ နှစရ်ှည်သီးနှံြျေားနှင့် ပူလနွေးလသာလဒသရိှ 

တစ်နှစ်ြံအပင်ြျေားတွေင ် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လတွေရ့လသာ်လည်း လရာဂါ အားလုံးနီးပါးြာှ 

ပူလနွေးလသာကာလတွေင် လတွေရ့ပါသည်။ လမြာက်လသွေလ့သာ လဒသြျေားတွေင်ြ ူလရာဂါအနည်းငယ်သာလျှေင် 

အလွေန်ပူလသာ အြျေိန်တွေင ် မဖစ်လပါ်ပါသည်။ လရာဂါအြျေားစုသည် ပုံြနှ်အားမဖင့် ပူလနွေးစွေတ်စိလုသာ 

အြျေိန်တွေင ် လတွေရ့လလ့ရှိပပီး နိုက် ရိဂုျေင် လမြကသဇာ ြျေားစွော သံုး ားလသာ အပင်ြျေားသည် 

လရာဂါဆုိးေါးစွော ကျေလရာက်လလ့ရှိလကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။ အဆုိပါ လယဘုယျေ လတွေရ့ှိြျေက်ြျေားအရ 

အပင်နှင် ့ လရာဂါမဖစ်လစသက်ရှတိို ့  ိလတွေ ့ပပီးလသာ အြါ လလနှင် ့ လမြ ဲတွေင်ရှိလသာ ပတ်ေန်းကျေင် 

အလမြအလနသည် အပင်လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုကို ြျေားစွော အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ရှိလကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။ 

အြှန်တကယအ်ားမဖင့် ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလနသည် အပင်လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှုကို လွှြ်းြိုးြှု 

ရှိပါသည်။ အပင်ြျေကန်ှာမပင်လပါ်ရှိ အပူြျေိန်နှင် ့ အစိုဓါတ်တိုသ့ည် အပင်လရာဂါ အစပျေိုးြှုနှင် ့

ဆက်လက် မဖစ်လပါ်ြှုတိုက့ို အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ရှိလစပါသည်။ လမြဆီလွှာ အဟာရဓါတ်သည်လည်း 

အြျေို  ့ လရာဂါြျေားအလပါ် လွှြ်းြိုးြှုရှိ ၍ အလင်းလရာင်နှင့် လမြြျေဉ်ငံဓါတ်ြှာ လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှုကို 

အတန်အသင့် လွှြ်းြိုးြှု ရှိလကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။ အဆုိပါ အပြူျေိန်နှင့ ် အစိုဓါတ်တိုသ့ည် 

လက္ခပံင်ြျေား၏ ကကီး ွေားြှုနှင့် ြံနိုင်ရည်ရှိြှု အလပါ် အကျိေုးသက်လရာက်ြှုရှိမြင်း၊ 

လရာဂါမဖစ်လစသကရ်ှိြျေား၏ လဆာင်ရွေကြ်ှုြျေားနငှ့် ပွေါးြျေားမြင်း ကုိ လွှြ်းြိုးလစမြင်းမဖင့် 

လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုကိ ု သက်လရာက်ြှု မဖစ်လစပါသည်။  ုိသုိ ့ အကျေိုးသက်လရာက်ြှု ရှိမြင်းလကကာင့်  
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လရာဂါမဖစ်လစသကရ်ှိနှင့် လက္ခွေံပင်တို၏့ ဆက်နွေယ်ြှုကုိ လွှြ်းြိုးြှု မဖစ်လစပပီး လရာဂါ 

မပင်းစွေြး်အားကုိလည်း သက်လရာက်လစပါသည်။  

လရာဂါတစ်ြု စတင်မဖစ်လပါ်ရန်နှင့် ဆက်လက်မဖစ်လပါ်ရန်ြှာ အလမြြ ံ အြျေက်သုးံြျေက ်

လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ ြံနိငု်ရည်ြဲ့လသာ လက်ြံပင၊် လရာဂါမဖစ်နိုင်စွေြ်း မပင်းအားရှလိသာ သကရ်ှ ိ

နှင့ ် လရာဂါမဖစ်လစရန် အလမြအလနလပးလသာ ပတ်ေန်းကျေင်တို ့ မဖစ်ပါသည်။  လက်ြပံင်နှင့် 

လရာဂါမဖစ်လစသကရ်ှိတိုြ့ှာ အြျေိန် အလတာ်ကကာ၊ ရက်ပိုင်း၊ လပိုငး် အတွေင်း သိသာစွော လမပာင်းလဲြှု 

ြရှိလသာ်လည်း ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလနြှာ ရုတ်တရက် အနည်းနငှ့ ် အြျေား လမပာင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 

အဆုိပါ လမပာင်းလဲြှုသည် လရာဂါ မဖစ်ပွေါးြှု (သိုြ့ဟုတ်) လရာဂါ အသစတ်စ်ြု မဖစ်လပါ်ြှုကို 

 ိလရာက်စွော လွှြ်းြိုးြှု မဖစ်လစပါသည်။ ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလန ၏အလကကာင်း အရင်းတစ်ရပ် 

(ဥပြာ။ အပူြျိေန ် နှင့ ် အစိုဓါတ်) လမပာင်းလဲြှုသည် လက္ခပံင်ကိုလသာ်လည်းလကာင်း၊ လရာဂါမဖစ်လစ 

သကရ်ှိကိုလသာ်လည်းလကာင်း၊ နှစြ်ျေိုးစလုံး ကိလုသာ်လည်းလကာင်း၊ လရာဂါမဖစ်နိငု်ြှုကုိ 

အလ ာက်အပံ့လပးသည့် အလမြအလန တစ်ရပ် မဖစ်လစပါသည်။  ိုလ့ကကာင့် လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုကိုလည်း 

လမပာင်းလဲသွေားလစပါသည်။ အပင ် လရာဂါြျေားသည် လယဘုယျေအားမဖင့ ် ပတ်ေန်းကျေင်အလမြအလန 

အြျေိုးြျေိုး၌ မဖစ်လပါ်လျေက် ရှိပါသည်။ သိုရ့ာတွေင် လရာဂါမဖစ်ြှု ပြာဏ၊ အကကိြ်အလရအတွေက်နှင့် အပင ်

တစ်ပင်ြျေင်းစီရှ ိ လရာဂါမပင်းစွေြး်အားတိုြ့ှာ ပတ်ေန်းကျေင်အလမြအလန၏ အလကကာင်းအရင်း 

တစ်ရပ်ြျေင်:စီ၏ ြူလအလမြအလနြှ လမပာင်းလဲြှု ပြာဏအလပါ် ြူတည်လနပါသည်။ 

 

ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်း နှင့ ်သီးနှ ံပင ်လရာဂါ ြျေား အလပါ် တွေင် အကျေိုး သကလ်ရာက်ြှုြျေား 

ရာသီဥတု အလမြအလနြျေားတွေင် အပူြျေိန်သည် တစ်ကြ္ဘာလံုး အလနမဖင့် နှစ် (၁၀၀) တွေင် 

(၀.ရ၄) ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ် မြင့်လာမြင်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းြျေားကုိ အကျေိုး သကလ်ရာက်ြှု 

မဖစ်လစပါသည်။ မြန်ြာနိုငင်ံတွေင်လည်း ဆယ်စုနှစ် တစ်ြု အတွေင်း (၀.၀၈) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် 

မြင့်တက်လာလကကာင်း လွေန်ြဲ့သည့် နှစ(်၆၀)အတွေင်း ရှိြဲလ့သာ ြှတ်တြ်း ြျေားအရ သိရပါသည်။ 

အဆုိပါ လမပာင်းလဲြှုြျေားသည် သီးနှံပငြ်ျေား၏ ကကီး ွေားြှုနှင့် စိုက်ပျေိုးြှုပုံစံကို  ိလရာက်စွော 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု မဖစ်လစပါသည်။  ုိအ့မပင် တစ်ဆက် တည်းြှာပင် ရာသီဥတုအလမြအလနသည် 

အပင်လရာဂါမဖစ်လစသကရ်ှိြျေား၏ ပွေါးြျေားြှု၊ ပျေံန့ှံြ့ှုနှင့် လရာဂါမပင်းစွေြး်အား တိုက့ိလုည်း 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု မဖစ်လစပါသည်။ 

ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်းသည်  သီနှံပင်ြျေား၏ လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုအလပါ် အကျေိုးသက ်

လရာက်လကကာင်းကိ ုစပါး၊ ပဲြျေိုးစံု၊ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်ြျေား တွေင ်ကျေလရာက်လျေက်ရှိလသာ လရာ ဂါြျေားကုိ 

ကကည့်မြင်းအားမဖင့ ် သိနိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၁ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၀၂ ြုနှစ ် စိုက်ပျေိုး ရာသီတွေင ် မြန်ြာနုိင်ငံရှ ိ

စပါးစုိက်လဒသြျေားတွေင ် လလ့လာြ့ဲလသာ ြှတ်တြ်းအရ ရွေက်ဖုံးလမြာက်လရာဂါ၊ ဘက်တီးရီးယား 

ရွေက်လမြာက်လရာဂါ နှင့ ် ရွေက်ဖုံးပုပ်လရာဂါ တိုြ့ှာ အမဖစ်အြျေားဆံုး လရာဂါြျေားမဖစ်လကကာင်း လတွေရ့ပပီး 
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စပါးြှိုသီးလရာဂါနှင့ ် နီြတုတ်လကကာင့် မဖစ်လသာ ယူဖရာ (ufra) လရာဂါတိုက့ိလုည်း 

အနည်းငယ်လတွေ ရ့လကကာင်း သိရပါသည်။ သိုရ့ာတွေင် ပိုြိုြျေားမပားလသာ လရာဂါအြျေိုးအစားြျေားကုိ 

(၂၀၁၅) ြ ှ(၂၀၁၇)ြုနှစ်အ ိ လရာဂါ စစတ်ြ်းြျေားအရ သိရပါသည်။ အဆုိပါ လရာဂါစစတ်ြ်းြျေားတွေင် 

ဘက်တီးရီးယား ရွေက်လမြာက်လရာဂါ၊ ဘက်တီးရီးယား ရွေက်စင်းလရာဂါနှင့ ်စပါးကုပက်ျေိုးလရာဂါတိုြ့ှာ 

လတွေရ့ ြျေားပပီး ဆုိးေါးလသာ လရာဂါြျေားမဖစ်ပပးီ စပါးရွေက်ဖုံးလမြာက်လရာဂါ၊ ရွေက်ဖုံးပုပ်လရာဂါ နှင့် 

စပါးြှိုသီးလရာဂါတိုြ့ှာ အတန်အသင့် လတွေရ့လသာ လရာဂါြျေား မဖစ်ပါသည်။ စပါးကုပ်ကျေိုး လရာဂါြှာ 

လနမပည်လတာ် ပတ်ေန်းကျေင်တွေင် (၁၀၀) ရာြုိင်နှုန်းအ ိ ဆံုးရှုံးြှု မဖစ်လစလသာ လရာဂါတစ်ြုလည်း 

မဖစ်ပါသည်။ အပင်လရာဂါြျေားကုိ ကာကွေယ်ရန် ဘက်စုံကာကွေယ် နှိြ်နင်းလရး နည်းစနစ်ြျေားြာှလည်း 

လဒသတစ်ြတုွေင် အဓိကလရာဂါ တစ်ြျိေုးကို အလမြြံပပီး စတင်သင့်ပါသည်။ စပါးကုပ်ကျေိုး 

လရာဂါသည်လဒသတွေင်း၌ ဆုိးေါးစွောကျေလရာက်တတ် လသာလရာဂါတစ်ြျေိုး မဖစ်ပါသည်။  ိုလ့ကကာင့် 

စပါးကုပ်ကျေိုးလရာဂါကို နိှြ်နင်းနိုငရ်န်အတွေက် လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုအလပါ် လွှြ်းြိုး ားသည့် 

ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလနြျေားကုိ သိရှနိားလည် ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

စပါးကုပက်ျေိုးလရာဂါအလပါ်တွေင် ပတ်ေန်းကျေင် အလမြအလန၏ လွှြ်းြိုးြှုြျေား  

လရာဂါမဖစ်လစလသာ သကရ်ှိသည ် ြှိုြျှေင်ြျေားနငှ့် စပိးုြျေားအလနမဖင့် လကာက်ရုိးြျေား၊ ြျေိုး 

လစ့ြျေားနငှ့ ် လပါငး်မြက်ြျေားအလပါ်တွေင် ြိုလအာင်း လန ိုင်ကကပါသည်။ အပူပိငု်း လဒသြျေားတွေင် ြှို 

စပိးုြျေားသည် လလ ဲတွေင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှင်သနလ်ျှေက် ရိှလနကကပါသည်။ ရာသီဥတု စုိစွေတ်သည့ ်

အြျေိန်တွေင ် စပိးုြျေားသည် စပါးပငလ်ပါ်သို ့ လရာက်လာကကပပီး စပါးရွေက်နှင့် ပင်စည်တို ့ စိုစွေတ်လနလသာ 

အြျေိန်တွေင်ဖကိပ်အဂသါ (appressorium)  ုတ်ကာ အပင်နှင့်  ိဆက်သည့် လနရာတွေင် 

အကျေိအြျွေဲြျေား ုတ်ပပီး လလလပါကြ်ျေားြတှဆင့် ေင်လရာက်ပါ သည်။      

ကုပက်ျေိုးလရာဂါ မဖစ်လစလသာ ြှို၏ ဘေစက်ေန်းြှာ လရာဂါဒဏ်ရာလပါ်တွေင်  ုတ် လသာ 

ြှိုစပိုးြျေားသည်ပျေံန့ှံ ့ပပီး စပါးရွေက်နှင့်  ိလတွေသ့ည်ြှ စတင်ပါသည်။ လရာဂါ အစပျေိုးရနအ်တွေက် အရွေက် 

အတွေင်းသုိ ့  ိုးလဖာက်ေင်ရာက်ရန် ြှာ ြှိုသည ် အဟန်အ့တား တစ်ြုမဖစ်လသာ (cuticle) အလွှာကိ ု

မဖတ်သန်းရပါသည်။  အဆုိပါအလွှာသည် အပင်၏ အမပင်ဘက်ဆံုးအလွှာ (epidermis) ကုိ 

ဖုံးအုပ် ားလသာ လရနှင့်ြပူးလပါငး်နိုင်သည့် (hydrophobic) အလွှာတစ်ြ ုမဖစ်ပါသည်။ ြှို စပုိးသည် 

အရွေက်ြျေက်နာှမပင်သို ့  ိလတွေ  ့ ပပီးသည်နှင့ ် တပပိုင်နက် စပိးု ဲတွေင်သုိြှးီ ားလသာ အကျေိ အြျွေဲြျေား 

 ွေကလ်ာပသည်။  ုိသုိ ့ မဖစ်လပါ်ရန်ြှာ စိုစွေတ်လသာ အလမြအလနတွေင်သာ မဖစ်လပါ်ပါသည်။ သိုြ့ှသာ 

ြှိုသည ် အရွေက ် လပါ်တွေင် တွေယ်ကပန်ိုငပ်ပီး ြှိုစပိုး ြျေိုးလညှာင့်လပါက်ြှုကို မဖစ်လပါ်လစပါသည်။ 

 ိုအဆင့်တွေင် အစိုဓါတ်ြရှိပါက လရာဂါမပင်းအားလည်း လလျော့နည်းြည် မဖစ်ပါသည်။  ုိသုိအ့စိုဓါတ် 

ြရှိသည့ ် အလမြအလန မဖစ်လပါ်လာပါက ြှိုစပိုးတွေယ်ကပ်ြှုနှင့ ်  ိုးလဖာက် ေင်လရာက်ြှု သည်လည်း 

လနှာင့်လနှးသွေားြည် မဖစ်ပါသည်။ 
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အ က်ပါ လရာဂါမဖစ်ြှု အစပိငုး် အဆင့ ် ြျေား၏ တစ်ဆင့်ြျေင်းစီတွေင် အစိုဓါတ်နှင့ ်

အပူြျေိန်သည ် လွှြ်းြိုးလျှေက်ရှိပါသည်။ ြှိုစပိုး ြျေိုးလညှာင့်လပါက်မြငး်နငှ့် လရာဂါအစပျိေုးြှုြာှ 

အစိုဓါတ်ရရှိြှုအလပါ် ြူတည်လနပပီး ြှိုစပိုးသည် လရနှင့်  ိလတွေ ့ပပီး (၃၀)ြိနစြ်ှ (၉၀) ြိနစအ်တွေင်း 

စတင်ပါသည်။ ဖိကပ ် အဂသါ မဖစ်လပါ်ရန်အတွေက် အပူြျေိန် (၂၄) ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ် လုိအပ ် ပပီး (၂၈) 

ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ်  က်ြျေားလျှေင် မဖစ်လပါ်ြှုြရှိပါ။ ြှိုစပိုးသည် အပင် ဲသို ့

 ိုးလဖာက်ေငလ်ရာက်ရန်အတွေက ် အနည်းဆံုး (၆) နာရီ ြ ှ (၈) နာရီ ကကာ စိုစွေတ်ရန်လိုအပ်ပပီး 

အဆုိပါမဖစ်စဉ်အတွေက် သင့လ်တာ်လသာ အပူြျေိန်ြှာ (၂၅) ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ် မဖစ်ပါသည်။ 

အနာကွေက်လပါ်ြှ စပိးု  ုတ်လွှတ်ြှုြာှ စို ိုင်းဆ နည်းဆံုး (၉၃) ရာြိုငန်ှုန်း လိုအပ်ပါသည်။ 

ညအပြူျေိန် (၂၀) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် က်ြျေားလျှေင် လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှု ြရှိနိငု်ပါ။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုလကကာင့် အပူြျေိန်မြင့်သည့် ကာလြျေားတွေင်လည်း လရာဂါမဖစ်နိငု်ြှု လလျော့နည်း 

သွေားလစနိုင်ပါသည်။ လရာဂါေင်လရာက်ပပးီ (၇၂) နာရီ အကကာတွေင် လရာဂါ အနာကွေက် 

စတင်မဖစ်လပါ်လာကာ အနာကွေက် အရွေယ်အစား ဆက်လက် ကကီး ွေား လာပပီး အလရအတွေက်လည်း 

ြျေားမပားလာပါသည်။ 

ြှိုစပိုး  ုတ်လုပ်ြှု အဆင့်သည် စို ိုင်းဆမြင့်လသာ (၉၃) ရာြုိင်နှုန်းတွေင် မဖစ်လပါ်ပပီး  

ဆက်လက် ပျေံန့ှံလ့သာအဆင့်သည် စို ိုင်းဆ (၉၂) ြ ှ(၉၆) ရာြုိင်းနှုန်း အတွေင်း၌သာ မဖစ်လပါ်ပါသည်။ 

ညအြျေိန်တွေင ် စို ိုင်းဆ (၁၀၀) ရာြုိင်နှုန်းနှင့ ် အပူြျေိန် ြန ့်ြှနး်လမြအားမဖင့် (၂၂) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် 

ရှိလသာ အြါတွေင် စပိးု ုတ်လုပ်ြှု အြျေားဆံုး မဖစ်လပါ်ပါသည်။ ည အပူြျေိန ်(၃၀) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် 

တွေင် စပိးု ုတ်လုပ်ြှုနည်းလကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။ စို ိုင်းဆမြင့်ပပးီ (၁၄၄) နာရီအကကာတွေင် 

အနာကွေက်သည် စပိးုြျေားစွောကို စတင ုတ်လွှတ် ပပီး ွေကရ်ှိလာလသာ စပုိးြျေားသည် လလြှတဆင့ ်

ပျေံန့ှံက့ာ လရာဂါသံသရာ အသစ် မပန်လည် မဖစ်လပါ်ပါသည်။ ြုိးရွောလျှေင် လရနှင့်အတူ စပိးုြျေားပါသွေားပပီး 

ြူလလနရာတွေင် လရာဂါမဖစ်လစ သကရ်ှိပြာဏ လလျော့နည်းသွေားကာ အနီးတေိုက်သို ့

လရာက်ရှိသွေားပါသည်။ သိုရ့ာတွေင် လနာက်တစ်ကကိြ် သံသရာလည်ရန်အတွေက် စပိးုြျေား 

ြ ွေကလ်ာလသာအြါ လရာဂါ မဖစ်လပါ်ြှု ကိလုည်း ကျေဆငး်သွေားလစနိုင်ပါသည်။ 

၄.၂.၅ သီးနှံပင်လရာဂါြျေားအား လရာဂါ ကာကွေယ် နှိြန်င်းြှု နည်းလြ်းြျေား 

အပင်လရာဂါြျေားကုိ ကာကွေယ်နှိြ်နင်းရန်အတွေက် ပုံြနှ်အားမဖင့ ် အသုးံမပုလနလသာ 

နည်းလြ်းြျေားသည် လရာဂါြျေားကုိ နှိြန်င်းနိုင်ရန် လုံးေ လသြျောလသာ နည်းလြ်းြျေား ြဟုတ်လပ။ 

လရာဂါြျေားအား နှိြန်င်းရန်အတွေက် ြံနိုင်ရည်ရှိသည့် ြျေိုးြျေားကုိ အသုးံမပုမြင်း ၊ စိုက်ြင်းကိ ု

သန ့်ရှင်းလအာင် ားမြင်းနှင့် ြှိုသတ်လဆး အသုးံမပုမြင်းြျေားကို အပင်လရာဂါ 

ကာကွေယ်နှိြ်နင်းရန်အတွေက် အသုံးမပုြဲ့ကကပါသည်။ အပင်လရာဂါြျေားကုိ ကကိုတင်ြန ့်ြှနး် မြင်း၊ 

လရာဂါနှိြန်င်းသည့် နည်းလြ်းြျေားကုိ ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းတိုန့ှင့် သကဆုိ်င်လသာ 

သုလသသနြျေားကုိ တိုးမြငှ့်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖင့် ကာကွေယ်နှိြ်နင်းသည့် လုပ်ငနး်ြျေားကုိ 
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ပိုြို ိလရာက်စွော လဆာင်ရွေကန်ိုငြ်ည် မဖစ်ပါသည်။ အပင်လရာဂါြျေားကုိ ကာကွေယ်နှိြ်နင်းသည့် 

နည်းလြ်းြျေားမဖစ်သည့် ဇီေနည်းမဖင့ ် နှိြန်င်းမြင်း၊ ြံနိငု်ရည်ရှိသည့်ြျေိုးြျေား အသုးံမပုမြင်း၊ 

စိုက်ပျေိုးနည်းစနစြ်ျေား အသုးံမပုမြင်းနှင့ ် ဓါတုလဆး အသုးံမပုမြင်းတိုက့ို ဘက်စုစံုလပါင်း 

ကာကွေယ်နှိြ်နင်းလရး နည်းလြ်းြျေားအမဖစ ်ပူးတွေဲ အသုးံမပုလာကကပါသည်။ 

ဘက်စုစံုလပါင်းကာကွေယ်နှိြ်နင်းလရး နည်းလြ်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ လဂဟ စနစ်၏ 

အစိပအ်ပိုင်းတစ်ြု မဖစ်သည့်အားလလျှော်စွော နှိြန်င်းလရးနည်းလြ်းြျေားသည်လည်း သီးနှံတစ်ြျေိုး၊ 

လရာဂါတစ်ြျိေုး က် စိုက်ပျေိုးလရးစနစ် တစ်ြုလုံးကို  ိန်းညှိပပီး လဆာင်ရွေကရ် ပါသည်။ 

လဆာင်ရွေကရ်သည့် နည်းစနစ်ြျေားသည်လည်း စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ လဂဟစနစ်တွေင် ပါေင်သည့ ်

သီးနှံြျေား၏ ကျေန်းြာသန်စွေြ်းလရးကို အလ ာက်အကူမပုလစရြည် မဖစ်ပါသည်။ 

ဘက်စုစံုလပါင်းကာကွေယ်နှိြ်နင်းလရး နည်းစနစ်တွေင် လရွေးြျေယ်စရာနှစ်ြျေိုး ရှိပါသည်။ 

ပ ြနည်းလြ်းြှာ ရှိသြျှေအရင်းအမြစ်ြျေားနငှ့ ် နည်းလြ်းြျေားကုိ သီးနှံတစ်ြျေိုး၏ အလရးကကီး 

လရာဂါတစ်ြုကိ ု နှိြန်င်းရန်အတွေက် အသုးံမပုမြင်း မဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ြုြာှ သီးနှံတစ်ြု၏ 

စီးပွေါးလရးအရ အလရးပါလသာ လရာဂါအားလံုးကို နှိြန်င်းရန်အတွေက် ရှိသြျှေ နည်းလြ်းြျေားကုိ 

ပူးလပါငး်အသုးံမပုမြင်း မဖစ်ပါသည်။ သိုရ့ာတွေင် နည်းလြ်းနှစ်ြုစလုံးကို သုံးရာတွေင် လရာဂါနှင့ ်

သီးနှံတို၏့ အလရးပါြှုအလပါ် ြူတည်၍ အလရးလပးစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လမြလဆာင်လရာဂါကဲသ့ို ့

အပင်လရာဂါ အလတာ်ြျေားြျေားသည် လနရာတစ်ြ ု တည်းတွေင်သာ ဆုိးေါးစွော မဖစ်လပါ်လလ့ရှိပါသည်။ 

သိုရ့ာတွေင် ြည်သည့်နည်းလြ်း တစ်ြျေိုးတည်းကြျှေ လုံလလာင်စွော နိှြ်နင်းြှု ြလပးနိုငလ်သးလပ။ 

အဆုိပါအလမြအလနတွေင် ရှိသြျှေ နည်းလြ်းြျေားကုိ ပူးလပါင်း အသုံးမပုမြင်းသည်သာ လအာင်မြင်န်ုင်ြည် 

မဖစ်ပါသည်။ အလရးကကီးသည့် လရာဂါကိနုှိြန်င်းရန် ကကိုးပြ်းလဆာင်ရွေကမ်ြင်းမဖင့် လရာဂါနှိြန်င်းလရး 

လုပ်ငနး်စဉ်ကို စတင်ရြည် မဖစ်ပါသည်။ လမပာင်းလဲလနလသာ ပတ်ေန်းကျေင် ရာသီဥတု 

အလမြအလနသည် လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုကို လွှြ်းြိုး ားလသာလကကာင့် လရာဂါအားလုံးသည် 

အြါအားလလျှော်စွော မပင်း န်စွော ကျေလရာက်နိုင်ြည် မဖစ်ပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့် စပါးတွေင ်

ဗှိုင်းရပ်စ်လရာဂါ(၁၅) ြျေိုး၊ ြှိုလရာဂါ (၄၅) ြျေိုး၊ ဘက်တီးရီးယားလရာဂါ (၁၀) ြျေိုး ၊ နီြတုတ် လရာဂါ 

(၆) ြျေိုးတုိ ့ မဖစ်လပါ်နိုငလ်သာ်လည်း လရာဂါအားလုံးသည် လဒသအားလုံးတွေင ် ြမဖစ်လပါ်ဘဲ 

လနရာလဒသအလုိက် တိုက်ြိုကန်ိုငြ်ှု စွေြ်းအားြှာ လမပာင်းလဲလျှေက် ရှိပါသည်။ အဆုိပါ 

အလမြအလနြျေိုးတွေင ် လရာဂါအနည်းငယ်ကိုသာ အလရးကကီးလရာဂါအမဖစ် ယူဆ၍ ဘက်စုံ 

စုလပါင်းကာကွေယ်နှိြ်နင်းလရး နည်းစနစ်ကုိ အသုံးမပုရြည် မဖစ်ပါသည်။ 

စပါး ကုပ်ကျေိုးလရာဂါ ကုိ ဘက်စုံ စုလပါင်းကာကွေယ် နှိြ်နင်းလရး နည်း စနစမ်ဖင့ ်နှိြ်နင်းမြင်း (နြူနာ) 

အပင်လရာဂါြျေားကုိနှြိ်နင်းမြင်းမဖင့် စီးပွေါးလရးနငှ့် လူြှုလရးအရ  ိြိုက်နစန်ာြှုြျေား ကုိ 

ကာကွေယ်ရန ် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုနငှ့် သဟဇာတမဖစ်လသာ နည်းလြ်းြျေားကုိ လဖာ် ုတ်ရြည် 

မဖစ်ပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့် လရာဂါလကကာင့်မဖစလ်စ၊ အပူလကကာင့်မဖစလ်စ၊ လရငတ်မြင်းလကကာင့်မဖစလ်စ 

သီးနှံ ုတ်လုပ်ြှု လလျော့နည်းမြင်းကို လလျော့ြျေနိုင်ရန်အတွေက် လရာဂါြံနိငု်ရည်ရှိလသာြျိေုးြျေားနင့်ှ 
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အမြားမပင်ပဒဏ်ြံနိုငရ်ည်ရှိလသာ ြျိေုးြျေားကုိ အသုးံမပုနိုင် ပါသည်။ လမပာင်းလဲလာလသာ ရာသီဥတုနှင့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေ ရိှနိငု်သည့် စပါးြျေိုးြျေားကုိ ရရှိရန်လည်း ြျိေုးစပ် ုတ်လုပ်ရြည် မဖစ်ပါသည်။ 

နည်းစနစ်လပါင်းစု ံ စုလပါင်း အသုးံမပုရန် အတွေက်  ိြိုက်မြင်းြံ ားရသည့် လဒသြျေားကုိ 

လမြပုံမဖင့်ြတှ်တြ်းတင်မြင်း၊ လရာဂါအတွေက် ကကိုတင်သတိလပးသည့် နည်းစနစ်ြျေားသံုးမြင်း၊ 

ဆံုးရှုံးြှုကိ ု ကာကွေယ်နိုင်သည့် နည်းလြ်း ြျေားအား ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်း၊ ရှုလ ာင့်လပါင်းစုံြှ 

ကကိုးပြ်းလဆာင်ရွေကလ်နသူြျေား အြျေင်းြျေင်း ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းတိုမ့ဖင့် လအာင်မြင်ပပီး 

လရရှည်တည်တံ့နိုငသ်ည့် နည်းစနစြ်ျေား  ွေကလ်ပါ်လာနုိင်ပါသည်။ စပါးကုပ်ကျေိုးလရာဂါကို 

 ိလရာက်စွော နှိြ်နင်းရန်ြှာ လည်း လရာဂါမဖစ်ပွေါးနိုင်ြှုကို ကကိုတင်ြန ့်ြှနး်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

စပါးကုပက်ျေိုးလရာဂါ ကုိ ကကိုတင် ြန ့်ြှန်းသည့် နည်းလြ်းြျေား 

ကုပက်ျေိုးလရာဂါ ကကိုတင်ြန ့်ြှနး်ရန် နည်းလြ်းြျေားကုိ ဂျေပန်နှင့ ် ကိးုရီးယားတိုတ့ွေင် 

ြိုးလလေသ အြျေက်အလက်ြျေားကုိ အလမြြံကာ လအာင်မြင်စွော လဖာ် ုတ် နိုငြ်ဲ့ပါသည်။ 

ကကိုတင်ြန ့်ြှနး်ရန ် နည်းလြ်းအြျေိုးြျေိုးသည် လရာဂါမဖစ်လစလသာြှို၊ လက္ခပံင်နှင့် ပတ်ေန်းကျေင်ရှိ 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ အြျေက်အလက်ြျေား အလပါ်ြူတည်၍ ရှာလဖွေ လဖာ် ုတ်ြဲ ့ ပါသည်။ ဥပြာအား မဖင့် 

လရာဂါရအနာကွေက် အလရအတွေက်ကိ ု လလ ဲြှဖြး်ြရိရှိလသာ စပိုး 

အလရအတွေက်အားမဖင့်လည်းလကာင်း ၊ အရွေက်တွေင်လရစိုသည့် အြျေိန်ကကာမြင့်ြှုမဖင့် လည်း လကာင်း 

ြန ့်ြှနး်နိုင်ပါသည်။  ုိအ့မပင် လရာဂါမဖစ်လစသက်ရှနိှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အြျေက် အလက်ြျေားအမပင် 

လရာဂါြမဖစ်ြ ီ အပင်၏လရာဂါ မဖစ်နိငု်ြှုကုိ အလမြအလနလပးြှုြျေား အလပါ်တွေင်လည်းြူတည်၍ 

ကကိုတင်ြန ့်ြှနး်ကကပါသည်။ လဒသတစ်ြုတွေင် အလကာင်းဆံုး မဖစ်သည့် နည်းလြ်းသည် 

အမြားလဒသအတွေက် လည်း  ိုသုိ ့မဖစ်ရန ်ြလသြျောလပ။  

လရာဂါ နှိြ်နင်းသည့် နည်းလြ်းြျေား 

သီးနှံဆံုးရှုံးြှုြျေားကုိ ကာကွေယ်ရန်အတွေက် စပါးကုပ်ကျေိုးလရာဂါကို ကာကွေယ်နှိြန်င်း ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ လရာဂါကို  ိလရာက်စွော နှိြန်င်းရန်ြှာ သီးနှံပငန်ှင့ ် လရာဂါမဖစ်လစသက်ရှိ တိုန့ှင့ ်

သကဆုိ်င်လသာ အသိပညာြျေား ရိှရန်လိုအပ်ပါသည်။ စပါးကုပ်ကျေိုးလရာဂါကို 

ကာကွေယ်နှိြန်င်းရန်အတွေက် ြံနိငု်ရည်ရှိလသာြျေိုးြျေားသံုးမြင်း၊ ဓါတုလဆးြျေားသံုးမြင်းနှင့် 

စိုက်နည်းစနစြ်ျေားကုိ  ိန်းညှိ လဆာင်ရွေက်မြင်းတိုမ့ဖင့်လည်း နှိြန်င်းနိုင်ပါသည်။ 

 (က) ြံနိုင်ရည်ရှိသည့် ြျေိုးြျေား အသုးံမပုမြင်း 

စပါးရွေက်နှင့ ်အနှံကုိ လရာဂါတိုက်ြိကု်သည့် အဆင့်ကုိ ကာကွေယ်ရန်အတွေက် ြံနိငု်ရည်ရှိသည့် 

ြျေိုးြျေားကုိ အသုးံမပုမြင်းြှာ အသုးံြျေားလသာ နည်းလြ်းတစ်ြ ု မဖစ်ပါသည်။ လရာဂါ 

အတန်အသင့်နည်းလသာ လဒသြျေားတွေင် လရာဂါနှိြန်င်းရန်အတွေက် ြံနိငု်ရည်ရှိလသာ ြျိေုးြျေားကုိ 

အသုးံမပုကကပါသည်။ ကုပ်ကျေိုးလရာဂါ ပံုြှန်အားမဖင့် မပင်း န်စွော မဖစ်လနလသာ လဒသြျေားတွေင် 

ြံနိငု်ရည်ရှိသည့ ် ြျေိုးြျေားကုိလည်း ြကကာြဏ လမပာင်းလဲအသုးံမပုရန် လိုအပ်ပပီး 
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အမြားနည်းလြ်းြျေား မဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးနည်းစနစ်ြျေားကုိ  ိန်းညှိမြင်းနှင့ ် ြှိုသတ်လဆး အသုးံ 

မပုမြင်းတိုက့ိလုည်း ပူးတွေဲလဆာင်ရွေကရ်န် လိုအပ်ပါသည။် 

 (ြ) ဓါတုနည်း မဖင့ ်ကာကွေယ်နှိြ်နင်းမြင်း 

အလအးပိုင်းနငှ့ ် သြပိုငး်ရှိ စပါးစုိက်လသာ လဒသြျေားတွေင် ြှိုသတ်လဆးြျေားကုိ အြျေားအမပား 

အသုးံမပုကကပါသည်။ အမြားလဒသြျေားတွေင်ြ ူ ကုနက်ျေစရိတ်လကကာင့်လသာ် လည်းလကာင်း၊ 

လရာဂါပုံြနှ်မဖစ်လပါ်ြှု နည်းပါးလသာလကကာင့်လသာ်လည်းလကာင်း၊ ြှိုသတ်လဆး အသုးံမပုြှု 

နည်းပါးသည်ကိ ုလတွေ ရ့သည်။ 

ပုံြနှ်အားမဖင့ ် ဤလရာဂါကို နှိြန်င်းရာတွေင် အသုးံမပုသည့် ြှိုသတ်လဆး ြျေားစွောရှိပါသည်။ 

၎င်းတိုြ့ှာ (benomyl, fthalide, edifenphos, iprofenphos, tricyclazole, isoprothiolane, 

probenazole, pyroquilon, meferimzone, diclocymet, carpropamid, fenoxanil, and 

metominostrobin)  တုိ ့ မဖစ်ကကပပီး ပဋိဇေီလဆးြျေားမဖစ်သည့် (blasticidin and kasugamycin) 

တိုန့ှင့ ် တွေဲ၍ အသုးံမပုရပါသည်။ လက်ရှ ိ အသုံးမပုလျှေက်ရှိလသာလဆး အြျေားစုြှာ ပင်လံုးပျေံ  ့

အာနိသင်ရှပိပီး အပင်လပါ်တွေင် အနည်းဆံုး (၁၅) ရက်ြန ့ ် ဆက်လက်တည်ရှိလနနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 

လဆးြျေားကုိ ရွေက်ဖျေန်းလဆးအလနနှင့် လသာ်လည်းလကာင်း၊ လရ ဲ (သို)့ ပျေိုးြငး် ဲသို ့  ည့် သည့ ်

အြဲအလနနှင့ ် လသာ်လည်းလကာင်း၊ ယာစပါးြျေားကုိ  ြျေိုးလစြ့ျေားတွေင် လူးနယ် မြင်းမဖင့ ်

လသာ်လည်းလကာင်း အသုးံမပုနိုင်ပါသည်။ 

ြှိုသတ်လဆးြျေားကုိ ပ ြဦးဆံုး အလနမဖင့် လရာဂါြစတင်ြီ (သို)့ စတင်ပပီးပပီးြျေင်း 

အသုးံမပုသင့်ပါသည်။ အနှံအဆင့်တွေင် မဖစ်သည့်လရာဂါအတွေက် ကကိုတင်ကာကွေယ်မြင်းသည် 

ကုသမြင်း က ် ပို၍အကျေိုး ရှိလစပါသည်။ လရာဂါ ကာကွေယ်နှိြ်နင်းရန်ြှာ စုစုလပါင်း (၅) ကကိြြ်န ့် 

လဆးမဖန်းသင့ပ်ါသည်။ 

 (ဂ) စိုက်ပျေိုးနည်း စနစ်ြျေားကို  ိန်းညှိ မြင်းမဖင့ ်ကာကွေယ် နှိြ်နင်းမြင်း 

ဘက်စုစံုလပါင်း ကာကွေယ်နှိြ်နင်းလရး နည်းစနစ်တွေင် ဓါတုနည်းလြ်း အသုးံမပုမြင်း၊ 

ြံနိငု်ရည်ရှိလသာြျေိုးြျေား အသုးံမပမြင်းနှင့ ် စိုက်ပျေိုးနည်းစနစ်ြျေားကုိ  ိန်းညှိမြင်းမဖင့် ကာကွေယ် 

နှိြန်င်းမြင်းတိုက့ို လဆာင်ရွေကန်ိုင်ပါသည်။ 

စပါးစုိက်ြျေိန်သည် လရာဂါမဖစ်လပါ်ြှုအလပါ် အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ရှိနိငု်သည့် အလရး ပါသည့ ်

အြျေက်တစ်ြု မဖစ်ပါသည်။ လစာလစာစုိက်မြငး်သည် လနာက်ကျေြှစိုက်မြင်း က ်

လရာဂါလလျော့နည်းလစနိုင်ပါသည်။ လစာလစာစုိက်မြင်းမဖင့် လလ ု ဲရှိ အပူြျေိန်သည် လရာဂါ 

မဖစ်လပါ်ြှုအတွေက် ပင်ပွေါး ွေက်သည့်အြျေိန်တွေင် နည်းလွေန်းပပီး အနှံ ွေက်သည့် အြျေိန်တွေင ်

ြျေားလွေန်းပါသည်။  
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ယာစပါးအလနမဖင့် ပျေိုး ားလသာ ပျိေုးပင်ြျေားသည် လရွှ လ့မပာင်းစိုက်ပပးီသည့ ်

အြျေိန်တွေင်ပငလ်ျေင် ဤလရာဂါကိ ုြံနိငု်ရည်နည်းလကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။  ိုသုိ ့မဖစ်ရမြင်းြှာ အပင်၏ 

(epidermal)  ဆဲလ် ဲတွေင် ဆီလီကွေန်ဓါတ်ပါေင်ြှု နည်းလသာလကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ လမြကကီး ဲသို ့

ဆီလီကွေန်  ည့်လပးမြင်းမဖင့် အပင်တွေင် ြံနိငု်ရည် ပိုရှလိာလကကာင်းလတွေ ့ ရပါသည်။ နိုက် ရိဂုျေင် 

လမြကသဇာအြျေိုးြျေိုးနှင့ ်ပြာဏအြျေိုးြျေိုးသည် လရာဂါကိ ုလွှြ်းြိုး နိုငလ်ကကာင်း လတွေရ့ပါသည်။ လရာဂါ 

ဆုိးေါးစွော ြမဖစ်နိငု်ရန် နိုက် ရိဂုျေင် အသုးံမပုြှုကိ ု လလျော့ြျေလပးသင့်ပါသည်။ ဤလရာဂါလကကာင့် 

ပျေက်စီးဆံုးရှုံးြှုကို ကာကွေယ်ရန် လရသွေင်းမြင်း ကိလုည်း စနစတ်ကျေ လဆာင်ရွေကရ်ြည် မဖစ်ပါသည်။ 

သွေငး်လရ၏ အပူြျေိန်သည် (၂၀) ဒီဂရီစင်တီဂရီတ် က် နည်းလျှေင် လရာဂါ ပုိြိ ုမဖစ်လပါ်နိုငပ်ါသည်။ 

ပျေိုးပငြ်ျေားကုိ နက်နက်စိုက်လျှေင် အပင်ကကီး ွေားြှုကို အဟန ့်အတား မဖစ်လစပပီး လနာက်ကျေြှ 

ရင့်ြှည့်လစကာ အ ွေကန်ှုန်းကို လလျော့နည်းလစနိုင်သည့်အမပင် လရာဂါလည်း ပိုြိုမဖစ်ပွေါးလစပါသည်။ 

စိပစ်ိပစ်ိုက်မြင်းသည် လရာဂါကို ပိုြိ ု ဆုိးေါးလစပါသည်။  ုိလ့ကကာင့် ဤလရာဂါကိနုှိြန်င်းရန်အတွေက် 

အ က်ပါနည်းလြ်းြျေားကို လဆာင်ရွေကရ်ြည့်အမပင် စိုက်ြင်းအတွေင်းတွေင်လည်း 

သန ့်ရှင်းလအာင် ားရှရိြည် မဖစ်ပါသည်။  

၄-၂-၆ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနှင့် ကကက်ကျေလရာက်ြှု 

 ၂၀၀၈ ြုနှစ ် လြလတွေင် တိုက်ြတ်ြဲ့လသာ Cyclone Nagis လကကာင့ ် ဧရာေတီ တုိင်းတွေင် 

လူလပါငး် ၁၄၀၀၀၀ လကျော် လသလကကပျေက်စးီြဲ့ပပီး အုိးအိြ် ၄၅၀၀၀၀ လကျော် ပျေက်စီးဆံုးရှုံး ြဲ့သည်။ 

ဆုိင်ကလုံးကျေလရာက်ပပးီ ၁၅ လအကကာ ၂၀၀၉ ြုနှစ ် ဇူလိုင်လတွေင် ဧရာေတီတိုင်း အတွေင်းြှ ပြို န့ဘ် 

၅ြုတွေင် ကကကြ်ျေားကျေလရာက်ြဲ့သည်။ ပြို န့ယ် ၅ြုအနက ် ဘိုကလလးနငှ့် လပွေတ္တ ာတွေင် 

အဆုိးရွေားဆံုးမဖစ်သည်။ လယ်သြားအြျေားစုသည် သီးနှံ ၁၀၀ % ပျေက်စီးဆံုးရှုံး ကကသည်။ NGO 

အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ြုြှ အစိုးရပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကက်ာ ကကကန်ှိြန်င်းြဲ့ရာ ၃လ အတွေင်း ကကကလ်ကာင်လရ 

(၃) သန်း ိ ဖြ်းယူသတ်မဖတ်နိုင်ြဲ့သည်။ 

 

ပု ံ၄-၇  ကကက်ကျေလရာက်ြဲ့လသာ မြစ်ေကျွေန်းလပါ်လဒသ လမြပုံ (ေ)ဲ နငှ့ ်ဖြ်းယူြဲ့သည့် ကကကြ်ျေား (ယာ) 

(© PPD, DOA) 



 

177 
 

 ကကကအ်လမြာက်အမြားကျေလရာက်လစသည့် အလကကာင်းရင်းြျေားြာှ ြိုးရာသီတွေင် စပါး ကိ ု 

တစ်ပပိုင်တည်းြဟုတ်ဘဲ ဘုတ်တက်စိကု်မြငး်၊ လယ်ယာလမြြျေား စွေန ့်ပစ ်ားမြင်း လကကာင့ ်

သုးံပုံတစ်ပု ံ ကကကြ်ျေားအတွေက် အစာလရစာနှင့ ် အကာအကွေယ်ရရှိလနမြင်းတို ့ မဖစ်သည်။ 

ဆုိင်ကလုန်းအပပီး ၁၅ လအကကာတွေင် ဦးလရအဆြတန်တိုးပွေားလာမြင်းသည် ကကက၏် 

ဇီေတုံ ့မပန်ြှုအြျေိန်နှင့်လည်း ကိကု်ညီလျေက်ရှသိည်။ ြညီြျှေသည့် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု၊ 

လရကကီးမြငး်နငှ့ ် ြိုးလြါင်မြင်းတိုလ့ကကာင့် ကကကက်ျေလရာက်ြှုြျေားမပားလာမြင်း ပိုြိမုြင်လတွေလ့ာရပပီး 

၂၀၁၄၊ ၂၀၁၇ ြုနှစတ်ိုတ့ွေင် ဟသသာတပြိုန့ယ်၊ ၂၀၁၇ ြုနှစတ်ွေင် ကကိုပ့င်လကာက်၌ ကကုံ လတွေ  ့ြဲ့ရသည်။ 

 ကကကက်ျေလရာက်ြှုလလျော့ပါးလစရန် လဂဟလဗဒအလမြမပု ကကကစ်ီြြံန ့်ြွေသဲည့်စနစ် (EBRM) 

ကိကုကိုတင်ကာကွေယ်မြင်းြျေား 

 ၁။ စိုက်ြျေိန်၊ ရိတ်ြျေိန်တညီတည်းလဆာင်ရွေကမ်ြင်း 

 ၂။ သီးနှံစုိက်ြင်းပတ်လည်ကို သန ့်ရှင်းစွော  ားမြင်း 

 ၃။ ကကကလ်ှုပ်ရှားြှုြျေားကုိ လစာင့်ကကည့်လလ့လာမြင်း 

 

နှိြ်နင်းမြင်း 

 ၁။ ကကကဦ်းလရြျေားပါက လူ ုလှုပ်ရှားြှုအသွေငမ်ဖင့် "ကကကပ်ြီးလရတွေကမ်ြင်း" လဆာင် 

ရွေက်ရြည်။ 

 ၂။ လ ာင်လမြာက်မဖင့်ဖြ်းမြင်း၊ ကကကတ်ွေင်းတူးမြင်း၊ သားရဲလကာင်ြျေားကုိ အားလပး မြင်း၊ 

ကကကြ်ျေိုးစိတ်အလိုက် အတားအဆီးြျေား မပုလုပ်စလသာ ကကကန်ှိြန်င်းမြင်း ြျေား 

လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ 

 ၃။ ကကကသ်တ်လဆးအားလုံးသည် "ကန ့်သတ်" ပစ္စည်းြျေားမဖစ်သည်။ စနစတ်ကျေ 

လလ့ကျေင့် ားသူ ံြှ အကကံဉာဏ်ရယူပပီးြှသာ သုးံစွေဲသင့်သည်။ 

၄-၃ ရာသီဥတုသတင်းအြျေက်အလက်ေနလ်ဆာင်ြှု လုပ်ငန်း 

၄-၃-၁ မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် ရာသီဥတုြန ့်ြှန်းမြင်း သြိုငး်အကျေဉ်း 

 လွေတ်လပ်လသာ ဗြာ့ြိုးလလေသဌာန (BMD) ကုိ ၁၉၃၇ ြုနှစ ် ဧပပီလ (၁) ရက်လန ့ တွေင ်

 ူလ ာင်ြဲ့သည်။ အမပည်မပည်ဆိငု်ရာ ြိုးလလေသအဖွေဲ  ့(IMO) ကုိ ၁၈၇၃ ြုနှစ်တွေင် ဖွေဲ စ့ည်းြဲ့သည်။ 

၁၉၃၈ ြုနှစတ်ွေင် မြန်ြာနိုငင်ံသည် ၁၉၃၈ ြုနှစ ်ဇန်နေါရီလတွေင် IMO အဖွေဲ ေ့င်မဖစလ်ာသည်။ BMD 

ကုိ ၁၉၇၃ ြုနှစ ် လအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်လနတ့ွေင် မပန်လည် မပင်ဆင်ဖွေဲ စ့ည်းြဲ့သည်။ မြန်ြာ့လနစ့ဉ် 

ြိုးလလေသသတင်းကိ ု ၁၉၄၇ ြုနှစ ် ဇွေနလ် (၁) ရက်လန ့ တွေင ် စတင် ုတ်မပန်ြဲ့သည်။  ုိအြျေိန်က 

BMD သည် ပိုလ့ဆာင်လရးနှင့် ဆက်သွေယ်လရး ေန်ကကီးဌာန လက်လအာက်တွေင်ရှိသည်။ ၁၉၉၂ ြုနှစ် 
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လဖလဖာ်ေါရီလ (၃) ရက်လနတ့ွေင် ဆက်သွေယ်လရး၊ စာတုိက်နှင့် လကကးနန်းေန်ကကီးဌာနလအာက်သို ့

လရွှ လ့မပာင်းြဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ြုနှစ ် ကသဂုတ်လ (၂၀) ရက်လနတ့ွေင် DMH ကုိ 

ပိုလ့ဆာင်လရးေန်ကကီးဌာနလအာက်သို ့လမပာင်းလရွှြ့ဲ့သည်။ 

လုပ်ပိုင်ြွေင့်နှင့် တာေန်ြျေား 

 ြိုးလလေသနှင့ ် ဇလလဗဒဌာနသည် ၁၉၉၆ ြုနှစ ် ဇန်နေါရီလ (၁) ရက်ြှ စတင်ကာ 

လရလွှြ်းြိုးြှုအန္တရာယ်လလျော့ြျေရန်နှင့် လရကကီးမြင်း သတိလပးနိုင်ရန်အတွေက် မြစ်လရကို လနစ့ဉ ်

ြန ့်ြှနး်မြင်းနှင့် လရကကီးမြငး် သတိလပးစနစ်တစ်ြုကို စတင်လဆာင်ရွေကြ်ဲ့သည်။ ြီန ီ

ကွေနပ်ျေူတာတစ်လုံးကုိ အဆုိမပုလျေက် မြစ်လရကကီးမြင်း သတိလပးစနစ်ြန ့်ြှနး်မြင်းကုိ ၁၉၇၈ ြုနှစတ်ွေင် 

စတင်သုံးစွေဲြ့ဲပပးီ ၁၉၈၇ ြုနှစတ်ွေင် UNDP/ WMP စီြကံိနး်နငှ့ ် လက်ရှ ိ သုးံစွေဲလနလသာစနစသ်ို ့

အဆင့်မြှင့်တင်ြဲ့သည။် DHM ၏ ဇလလဗဒဌာနြွေဲသည် အဓိက မြစ်ကကီး ၁၁ ြု ဧရာေတီ၊ ြျေင်းတွေင်း၊ 

စစလ်တာင်း၊ သံလွေင်၊ ဒုဋ္ဌေတီ၊ ပဲြူး၊ လရွှကျေင်၊ ငေန်၊ တိုး၊ ကုလားတန်နှင့် လလးပြို  ့ တစ်လလျှောက် 

မြစ်နှင့ ် မြစ်လရကကီးမြင်းြျေား လနစ့ဉ်ြန ့်ြှနး် ုတ်လျှေင် လပးရန ် တာေန်ရှိသည်။ 

မြစ်လကကာင်းြန ့်ြှနး်သည့် ဌာနြွေ ဲ (RFS) ြှ သတိလပးြျေက်  ုတ်မပန် တိုင်း သကဆုိ်င်ရာ စြန်းသို ့

တယ်လီဖုန်း (သို)့ Single Side Band (SSB) transceiver မဖင့်လပးသည်။ 

သတိလပးြျေက်သတင်းကို ရရှိသည်နှင့တ်စ်ပပိုက်နက် တွေန်းတာေန်ြံသည် လဒသအာဏာပိုငြ်ျေားနငှ့ ်

သကဆုိ်င်ရာဌာနြျေားသုိ ့ လိုအပ်လသာ လုပ်ငနး်ြျေား လဆာင်ရွေကန်ိုင ် ရန် ြျေက်ြျေင်းသတင်း 

လပးပိုရ့သည်။ တစ်ြျေိန်တည်းြာှပင် သတိလပးြျေက်ြျေားကုိ လရဒီယိ၊ု ရုပ်မြင်သံကကား၊ သတင်းစာြျေားြှ 

လူ ု ံသို ့မဖန ့်ြျေိလပးရသည်။ 
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ပု ံ၄-၈  DHM ၏ တာေန်နှင့် လုပ်ပိုင်ြွေင့်ြျေား (© ကကူကကူစိန်၊ ၂၀၁၄) 

 

ပု ံ၄-၉  DHM ၏ လနစ့ဉ ်လုပ ်ငန်းြျေား 
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 RFS နှင့ ် DMH တိုသ့ည် ရုိးရှင်းပပီးလြတ်ြီလသာ နည်းစနစြ်ျေားကုိ သုးံစွေဲလျေက် 

လရလွှြ်းြိုးြှုသတိလပးြျေက်နငှ့် စာလစာင်ြျေားကုိ သုးံစွေဲသူြျေားနငှ့် လူ ု ံ ုတ်မပန်လပးသည်။ 

ဧရာေတီနှင့် ြျေင်းတွေင်းမြစ်ရုိးတစ်လလျှောက် အမြင့ဆံု်းလရလွှြ်းနိုငသ်ည့်အဆင့်ကို ြန ့်ြှနး်ရန် အတွေက် 

single နှင့ ်multiple regression analysis အတွေက် လက်လတွေြ့ျေက်မြင် လြာ်ဒယ်ကို သုးံစွေဲြဲ့သည်။ 

အြျေိန်တိုြန ့်ြှနး်ြျေက်အတွေက် မြစ်လရကကီးမြင်း သတိလပးြျေက်ကုိ တစ်ရက်၊ နှစရ်က်ကကို တင် 

 ုတ်မပန်လပးသည်။ ကာလရှည်မဖစ်ပါက အ ူးသမဖင့ ် မြစ်ေကျွေန်း လပါ်လဒသမဖစ်လသာ 

ဧရာေတီအတွေက် ၇ ရက်ြ ှ၁၀ ရက်ကကို တင် ုတ်မပန်ရသည်။ 

 စီးဆင်းြှုကိနး်ဂဏန်းြျေား ပံ့ပိုးရန်အလိုင့ှာ လရ ုတ်လွှတ်ြှုနငှ့် အနယ် ုတ်လွှတ်ြှု 

တိုင်းတာမြင်းြျေားကုိ မြစ်ကကီးသုးံသွေယ်၏ လနရာသုးံြတုွေင် ဇလလဗဒဌာန၊ အ က်မြနြ်ာ 

မပည်ဌာနြွေဲနငှ့ ်လအာက်မြနြ်ာမပည်ဌာနြွေဲတိုြ့ ှလနစ့ဉ်လဆာင်ရွေကလ်ျေက်ရှိသည်။ 

 ဌာနသည် လရ ုတ်လွှတ်ြှုတိုင်းတာမြင်း၊ အက်စစ်အနယ် ိုင်ြှုလစာင့်ကကည့်မြင်းနှင့် 

ဇလလဗဒတွေင ် GIS သုးံစွေဲမြငး်ကဲ့သုိလ့သာ အမြားလုပ်ငန်းြျေားကုိလည်း လဆာင်ရွေကသ်ည်။ 

နိုငင်ံအေှြ်းတွေင် ဇလလဗဒစြန်း (၂၂) ြုနှင့ ်ြိုးလလေသနှင့ ်ဇလလဗဒစြန်း (၄၈) ြုရှိသည်။ 

 ဇလလဗဒလလ့လာမြင်း- လရအမြင့်ကုိ တစ်ရက် သုးံကကိြ်၊ အလငွေပ့ျေံမြင်းကိ ုတစ်ရက် တစ်ကကိြ်၊ 

လရအပူြျေိန်ကုိ တစ်ရက် သုးံကကိြ၊် လနရာအြျိေုြ့ှ water velocity ကုိ တစ်နှစ် တစ်ကကိြ ်

တိုင်းတာသည်။ ဇလလဗဒြန ့်ြှနး်ြျေက၊် သတိလပးြျေက်၊ စာလစာင်လုပ်ငန်းြျေားတွေင် လနစ့ဉ်လရအမြင့ ်

ြန ့်ြှနး်မြင်း၊ Decked forecast လစဉ်ြန ့်ြှနး်မြင်း၊ ရာသီအလိုက်လရအမြင့ ် ြန ့်ြှနး်မြင်း၊ ြိုးဦး၊ 

ြိုးလယ်၊ ြိုးလနှာင်း မြစ်လရကကီးြှုြန ့်ြှနး်မြင်း၊ မြစ်လရကကီးြှု သတိလပး မြင်း၊ အနိြ့်ဆံုးသတိလပးရြည့် 

လရအမြင့်၊ သိသာ င်ရှားလသာ လရအမြင့်စာလစာင၊် လရလွှြ်းြိုးမြင်း စာလစာင်နှင့် 

အနိြ့ဆံု်းလရအမြင့်စာလစာင်ြျေား ပါေင်သည်။ 
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ပု ံ၄-၁၀ မြစ်လရကကီးမြင်းရာသီဥတုအန္တရာယ် စီြံြန ့်ြွေဲရန်အတွေက်နည်းလြ်း  

(© ကကူကကူစိန်၊ ၂၀၁၄) 

၄-၃-၂ ြိရိုးဖလာြိုးလလေသြန ့်ြှန်းနည်းြျေား 

 အိန္ဒိယနိုငင် ံ အလရှ လ့မြာက်ပိုင်းရှိ ြီဓိရုြ်မပည်နယ်ြ ှ လလ့လာြှုတစ်ြုတွေင် ငှကြ်ျေား၊ 

အင်းဆက်ြျေား၊ အပင်ြျေားြှ  ူးမြားလသာ ဇီေအညွှန်းကိနး်ြျေားနငှ့် ရာသီဥတု၊ ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ 

သဘာေလဘးအန္တရာယ်ြျေားနငှ့် ဆက်စပ်ြှုသည် လယဘုယျေအားမဖင့ ်ြိုငြ်ာြှုရှိလကကာင်း လတွေရ့ှိ ရသည်။ 

နြူနာအြျေိုက့ိ ုလအာက်တွေင် လဖာ်မပ ားသည်။ 

 ၁။ ြါငှက။် ။ လနွေဦးလပါက်နငှ့ ် လနွေရာသ ီ လန ွေကပ်ပီးစ ြနက်ပိုင်းတွေင် ြါငှကအ်ဖို 

ြကကြဏတွေန်ပါက ြကကာြီ ြျေက်ြျေင်းြိးုရွောလတာ့ြည်ဟု ြန ့်ြှနး်ရသည်။ အလားတူပင ်

နံနကြ်င်းတွေင် ြိုးရွောသွေနး်ြျေိန ် ြါငှကတ်ွေန်လျှေင်  ိုလနအ့တွေက် 

ြကကာြီြိုးတိတ်လတာ့ြည်မဖစ်လကကာင်း လဖာ်ညွှန်းသည်။ 

 ၂။ ပုရစ်။ ။ လမြာက်လသွေရ့ာသီတွေင် တွေင်း ဲြှ လမြစိုင်ြအဲသစ်ြျေား အမပင် ုတ် လာပါက 

ြကကာြီြိုးရွောလတာ့ြည်။ ြိုးရာသီတွေင် ဤသိုမ့ပလုပ်ပါက ဤရာသီ တွေင် ြိုးကကီးြည်ဟု 

ြန ့်ြှနး်ရသည်။ 

 ၃။ ပလူ။ ။ ြိုးရွောပပီးစတွေင် ပလူြျေား အစုလိုက် လမြ ဲြ ှ  ွေကလ်ာကကပါက အြျေိန် 

အလတာ်ကကာသည် ိ ြုိးြရွောလတာ့ဟု ယူဆရသည်။ ယြင်ရက ်(သို)့ ယြင် တစ်ပတ်က 
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ြိုးရွောြ ားဘဲ အင်းဆက်ြျေား လမြ ဲြှ  ွေကလ်ာပါက ြကကာြီ ြိုးရွောလတာ့ြည်ဟု 

လြျှော်လင့်ရသည်။ 

 ၄။ လမပာင်းြင်းြှ ပုရွေတ်ဆိတ်၊ ြါြျေဉ်။ ။ ပုရွေတ်ဆတိ်ြျေား လြ်းလကကာင်း တစ်လလျှောက် 

အစာြျေီလျေက် လမပးလွှားလနကကပါက  ုိလနတ့ွေင် ြုိးသည်း န်စွော ရွောြည်ဟု 

ြန ့်ြှနး်ရသည်။ 

 ၅။ ဖား။ ။ ညလနပုိင်းလနေင်သည် ိ လရအိငု် ဲြှ ဖားလအာ်ပါက လဆာင်းတွေင်းနငှ့် 

လနွေဦးလပါက်မဖစ်လစကာြူ ြကကာြီ ြိုးရွောလတာ့ြည်။ 

 ၆။ ငှက၊် ကကကြ်နှင့် ကကကဖ်။  ။ ြုိးရွော ဲတွေင် ကကကြ်ျေား အစာရှာလနလျှေင် 

တစ်လနကုနြ်ိုးရွောြည်ဟု ြန ့်ြှနး်ရသည်။ သိုလ့သာ် ြိုးရွောလသာအြါ ကကကြ်ျေား 

အစာဆက်ြရှာဘဲ (ြနက်ြငး်မဖစ်လစ၊ ညလနပုိင်းမဖစ်လစ) အြိုးအကာလအာက် ေင်လျှေင် 

ြိုးနည်းြည်။ ြကကာြီတိတ်လတာ့ြည်မဖစ်သည်။ 

 မြန်ြာတွေင်လည်း အလားတူြန ့်ြှနး်ြျေကြ်ျေားရှသိည်။ ၎င်းတိုြ့ှာ လအာက်ပါအတိုင်း 

မဖစ်သည်- 

 ၁။ ပုရွေတ်ဆတိ်ြျေား ြိုးရာသီတွေင် လသာက်လရအုိးလအာက်လမြသို ့ လာလရာက်လန ိုင် 

ပါကြိးုနည်းြည် (သိုြ့ဟုတ်) ြိုးလြါငြ်ည်။ 

 ၂။ ငှကသ်ိကု်ြျေား လမြကကီးနှင့ ်နီးကပ်စွော မြင်လတွေရ့ပါက ြိုးလြါငြ်ည်။ 

 ၃။ သဖန်းသီးြျေား အပင်အလပါ်ပိုငး်တွေင် သီးပါက ြိုးဦးလကာင်းြည်။ အလယ်တွေင် 

သီးပါက ြိုးလယ်လကကာင်းြည်။ အလားတူပင်လအာက်ပိုင်းတွေင် သီးပါက 

ြိုးလနှာင်းလကာင်းြည်။ 

 ၄။ ပုတ်သင်ညိုအပြီးပိုငး်အလရာင်စြိ်းလနပါက ြိုးဦးလကာင်း၏။ ကုိယ်ပိုင်အလရာင် 

စိြး်လနပါက ြိုးလယ်လကာင်း၏။ ဦးလြါင်းပိုငး်အလရာင်စြိ်းလနပါက ြိုးလနှာင်း 

လကာင်း၏။ 

 ၅။ ဖွေတ်လကာင်အပြီးရင်းပိုင်း၌ အြဲစက်ြျေား င်ရှားပါက ြိုးဦးလကာင်းြည်။ အပြီး 

အလယ်ပိငု်း၌ အြဲစက်ြျေား င်ရှားပါက ြိုးလယ်လကာင်း၏။ အပြီး အဖျေားပိုငး် ၌ 

အြဲစက်ြျေား  င်ရှားပါက ြိုးလနှာင်းလကာင်း၏။ 

 ၆။ ငှကြ်ျေားသည် သစပ်င်အ က်ပိုင်း၌ အသိုက်မပုလုပ်ပါက ြိုးနည်းြည်။ 

လအာက်ပိုင်းတွေင် အသိကု်မပုလုပ်ပါက လလမပင်းတိုက်ြတ်ြည်။ 

 ဦးသုတ (၁၉၆၉) နှစတ်ွေင် လရးသားြဲ့လသာ "ြိုးလလေသအတတ်ပညာ" စာအုပ်တွေင် 

တိြ်ြျေားနငှ့် ရာသီဥတုဆက်စပြ်ှုအလကကာင်း အလသးစိတ်လဖာ်မပ ားသည်။ စိုက်ပျေိုးပညာ လပး 
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ေန် ြ်းြျေားနငှ့် လတာင်သလူယ်သြားြျေားသည် ရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်၍ အလမြြံ ဗဟုသတု 

ရရှိလစရန် ဤစာအုပ်ကုိ လလ့လာဖတ်ရှုသင့သ်ည်။ 

 

 

၄-၄ အလမြြံအလဆာက်အဦြျေား 

၄-၄-၁ ရာသီဥတုနှင့ ်သဟဇာတမဖစ်လသာ လကျေးရွောြျေား 

 ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် စိုက်ပျေိုးလရး၊ လယ်သြားြျေားနငှ့် ၎င်းတို၏့ 

ပတ်ေန်းကျေင်အလပါ်တွေင် အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု ြျေားစွောရှိသည်။ စုိက်ပျေိုးလရးဇီေြျေိုးစံု ကကယ်ေြှုနင့်ှ 

လဂဟစနစ်လုပ်ငနး်ြျေား ပျေက်စီးဆံုးရှုံးမြင်း၊ သီးနှံအ ွေက်နှုန်း လလျော့ကျေမြင်း လကကာင့် စိုက်ပျေိုးလရးြ ှ

ေင်လငွေလလျော့ကျေလစသည်။ စိုက်ပျေိုးလရးြဟတု်လသာ လုပ်ငနး်ြျေားြ ှလည်း ေင်လငွေလလျော့ကျေလာသည်ကို 

လတွေရ့သည်။ (ပု ံ၄-၁၁ ကကည့်ပါ) 

 

 

ပု ံ၄-၁၁ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုအလပါ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်း၏ အကျေိုးသက်လရာက်ြှု  

(Hodges et al., 2011) 
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ရာသီဥတုနှင့ ်သဟဇာတမဖစ်လသာ လကျေးရွောနည်းလြ်း 

 CSV နည်းလြ်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးတွေင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု ကကုံ လတွေလ့သာအြါ 

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကသ်ည့် နည်းလြ်းြျေား၊ နည်းပညာြျေားနငှ့် အဖွေဲ အ့စည်းဆုိင်ရာ လရွေးြျေယ်ြှု ြျေားမဖင့် 

ဖွေံ ့ပဖိုးလရးအတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးသလုတသန စြ်းသပ်သည့် နည်းလြ်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ 

လဒသဆိုင်ရာအဆင့်တွေင် ြည်သည့်နည်းလြ်းသည် အလကာင်းဆံုးမဖစ်သည်။ ြည်သည့် လနရာ၊ 

ြည်သည့်အြျေိန်တွေင ် ြည်ကဲ့သုိ ့ သုးံစွေဲရြည်ကို အလ ာက်အ ား ရှာလဖွေလဖာ် ုတ်ပပးီ 

ဤသာဓကြျေားကုိ ြူေါဒြျေြှတ်သြူျေား၊ စုိက်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှု လဆာင်ရွေကသ်ူြျေား၊ 

လဒသတွေင်းြ ှ နိုငင်ံတကာအဆင့် ိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျေားအတွေက် သင်ြန်းစာြျေား ရယူနိုင်လစ 

ရန်မဖစ်သည်။ ဤစြ်းသပ်ြျေက်ကို CSV တည်လနရာြျေားတွေင် ပတ်သက်သူအားလုံးပူးလပါင်း 

လဆာင်ရွေကသ်ည့် နည်းလြ်းလဖာ်လဆာင်ရန်မဖစ်သည်။ လကျေးရွောြျေားကုိ အစုအဖွေဲ လုိ့က် စုဖွေဲ  ့ားသည် 

(သို)့ ၁၀ ကီလိုြီတာ အကန ့်ြျေားအမဖစ် ပိုငး်မြား ားသည်။ ESV တိုင်းတွေင် ၎င်းတိုက့ိယု်ပိုင်အ 

လမပာင်းအလဲသလဘာတရား (ToC) သုလတသနလုပ်ငန်းြျေားြှ အကျေိုး သကလ်ရာက်ြှု 

လကကာင်းကျေိုးကွေင်းဆက် သလဘာတရားကုိ ညွှန်းဆုိလဖာ်မပြျေက်ြျေား ရိှကက သည်။ 

ဤသလဘာတရားြျေားသည် အြျေိုးသားအဆင့် ဦးစားလပးလုပ်ငနး်ြျေားနငှ့် ြျိေတ်ဆက်  ားပပီး 

ြတူကွေဲမပားလသာ အတိုင်းအတာပြာဏအလုိက် ဆန်းသစတ်ီ ွေင်ြှုြျေား၊ လုပ်ငနး် ြျေားသည် 

တစ်ညီတည်း ရှိလစရြည်။ ဤသလဘာတရားသည် Lipper et al.'s (2014)  ၏ CSA သီအုိရ ီလပါ်တွေင် 

အလမြမပု တည်လဆာက် ားသည်။ 

     ၁။ CSA လရွေးြျေယ်စရာနည်းလြ်းြျေား (အလလ့အ ၊ နည်းပညာေန်လဆာင်ြှု အစီအစဉ ် ြူေါဒ) 

ြျေားစွောတုိ၏့ ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု မြင့်ြားလစလရးသာြက ေင်လငွေတိုးပွေားလစပပးီ 

ရာသီဥတုဒဏ်ကကံက့ကံြ့ံနိငု်မြင်း၊ လုိက်လလျောညီလ ွေစွေြ်းရည် တုိးပွေားလာလစမြင်း၊ မဖစ်နိုင်ပါက 

ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ုတ်လွှတ်ြှုကို လလျှော့ြျေလစနုိင်ြည့် နည်းလြ်း လဖာ်လဆာင်ရာတွေင် 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုကို နားလည်သလဘာလပါကရ်ြည်။ 

 ၂။ အနာဂတ်အတွေက ် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုအကျေိုးသက်လရာက်ြှုြျေားကုိ ကကိုတင် လြျှော်ြှနး်ပပီး 

(လနာင်တြရလစြည့်) လမဖရှင်းြျေက်ြျေား လဖာ် ုတ်မြင်း 

 ၃။ လူြှုစီးပွေားလရး၊ ကျေား/ ြ လိင်ြွေဲမြားြှုနှင့် ဇီေရူပအဟန ့်အတားြျေားကုိ နားလည် 

သလဘာလပါကပ်ပီး မပုမပင်လမပာင်းလဲနိုင်စွေြ်းရှိလစမြင်း၊ 

 ၄။ လိုက်နာကျေင့်သုံးရန် ဆွေဲလဆာင်ြှုြျေား၊ လအာင်မြင်စွော လငွေလကကးအြွေင့်အလြ်းြျေား၊ 

အဖွေဲ အ့စည်းဆုိင်ရာ အစီအစဉ်ြျေားနငှ့် ကျေယမ်ပန ့်စွော တိုးြျေဲ လ့ဆာင်ရွေကန်ိုငြ်ည့် နည်းလြ်းြျေားကုိ 

လဖာ် ုတ်စြး်သပ်ရြည်။ တစ်ြျေိန်တည်းြှာပင် လဒသဆိုင်ရာ နှင့ ် အြျေိုးသားအဆင့် 

အသိပညာအဖွေဲ အ့စည်းြျေား၊ ဖွေံ ့ပဖိုးလရးစြီံြျေက်ြျေားနငှ့် လည်း ကိကု်ညီြှုရှလိစရြည်။ 

 ပု ံ ၄-၁၂ တွေင် CSV နည်းလြ်းတစ်ြုတွေင် ပါေင်သည့ ် အဓိကအစိတ်အပိုငး်ြျေားကုိ 

လဖာ်မပ ားသည်။ CSA လုပ်ငနး်ြျေားသည် အလလ့အ ြျေား၊ နည်းပညာြျေား၊ ရာသီဥတု 
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သတင်းအြျေက်အလက်ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေား၊ အာြြံစနစ၊် အဖွေဲ အ့စည်း၊ ြူေါဒ၊ 

ဘဏ္ဍာလရးြျေားပါေင်လအာင် ကျေယမ်ပန ့်စွော စဉ်းစားရြည်မဖစ်သည်။ အားလံုးအတွေက် သင့လ်လျော်ြည့် 

ပုံလသကားကျေနည်းလြ်းဟ၍ူ ြရှိနိငု်လပ။ လရွေးြျေယ်ြှုြျေားသည် CSV တည်လနရာ။ ၎င်း၏ 

စိုက်ပျေိုးလဂဟစရုိက်လက္ခဏာြျေား၊ ဖွေ ့ံပဖိုးြှုအဆင့်နငှ့် လတာင်သ ူ လယ်သြားြျေားနင့်ှ 

လဒသအစိုးရအဖွေဲ တ့ို၏့ စိတ်ပါေင်စားြှုလပါ်တွေင် အလမြမပုလျေက် ကွေမဲပား မြားနားလနြည်မဖစ်သည်။ 

CSV နည်းလြ်း၏ရလဒ်ြျေားသည် CSA လရွေးြျေယ်ြှုကုိ ကိယ်ုစားမပုပပီး ၎င်းတို၏့ လအာင်မြင်စွော 

လိုက်နာလဆာင်ရွေကန်ိုငလ်စလရးအတွေက် အဖွေဲ အ့စည်း ဆုိင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာလရးဆုိင်ရာ နည်းလြ်း 

ြျေားလပါ်တွေင ် ြူတည်လနသည်။ အလားအလာလကာင်း သည့် ဆန်းသစ်တီ ွေင်ြှုြျေားကုိ 

အြျေိုးသားအဆင့်၊ လဒသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွေဲ ြ့ျေား၊ အစိုးရ ြဟုတ်လသာ အဖွေဲ အ့စည်းြျေားနငှ့် 

(စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစ ် တူညီလသာ အလမြအလနရိှသည့်လဒသ ြျေားြှ) ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတိုန့ှင့် 

တိုးြျေဲ လ့ဆာင်ရွေကသ်ွေားရြည်မဖစ်သည်။ 

 CSV ြျေားသည် သုလတသီြျေား၊ လတာင်သသူြေါယြြျေား၊ အစိုးရအရာရိှြျေားနငှ့် 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို ့ ပူးလပါင်းကာ စိုက်ပျေိုးလဂဟစနစ်၊ ရာသီဥတုအန္တရာယ်နှင့် လူြှုစီးပွေားအလမြ 

အလနြျေားလပါ်တွေင် အလမြမပုလသာ စုိက်ပျေိုးလရးအတွေက် အသင့လ်လျော်ဆံုးမဖစ်ြည့် လုပ်ငနး်ြျေား 

လဖာ် ုတ်ရာ လနရာြျေားမဖစ်ကကသည်။ လုပ်ငနး်စဉ်ြျေားတွေင် လရအကျေိုးရှိစွော အသုးံြျေမြင်း 

(ြိုးလရြံစနစ်၊ လလဆာလမြညှိမြငး်) ရာသီဥတုလုပ်ငနး်ြျေား (IT အလမြမပု agro net 

ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေား၊ index-based အာြြံစနစြ်ျေား၊ နုိက် ရိဂုျေင်နှင့ ် ကာဗွေန်  ိန်းြျေုပ်ြှုြျေား 

(တိကျေလသာ လမြကသဇာလကျွေးမြငး်၊ catch-cropping) စွေြ်းအင်ဆုိင်ရာ (zero tillage၊ 

ပင်ကကင်းစီြြံန ့်ြွေဲမြင်း) နှင့် သုလတသနအလမြမပုလုပ်ငနး်ြျေား (လတာင်သအူြျေင်းြျေင်း သင်ယူြှု၊ 

ြျေိုးလစဘ့ဏ်၊ သြေါယြြျေား) အစရှိသည်တိုပ့ါေင်သည်။ ဤလုပ်ငနး်စဉ်ြျေား 

ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းအားမဖင့ ် အဖွေဲ စ့ိုက်ပျေိုးလရး အသိကု်အမြုံတစ်ြုလုံးြှ ရာသီဥတုဒဏ် ကုိ 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြည်မဖစ်သည်။ 
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ပု ံ၄-၁၂ CSV - AR4 နည်းလြ်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုငး်ြျေား (Aggarwal et al., 2018) 

၄-၄-၂ CSV  ူလ ာင်ရန် အဆင့်ြျေား 

- လနရာလရွေးြျေယ်ပါ။ CSV လနရာလရွေးြျေယ်ရာတွေင် ရာသီဥတုလဘးအန္တရာယ် ကျေလရာက်ြှု 

အလမြအလန၊ လမြယာလွှဲအသုးံြျေနိငု်ြှု 

- အမြားနည်းြလြ်းြျေားနငှ့် စီြကံိနး်တွေင ် ပူးလပါင်းလဆာင်ရွေကသ်ည့် လဒသဆိုင်ရာ အစိုးရ နှင့ ်

လယ်သြားြျေားလပါ်တွေင် အလမြမပုရြည်မဖစ်သည်။ 

- ရပ်ရွောအဖွေဲ အ့စည်းြျေားနငှ့် ပူးတွေဲလုပ်လဆာင်မြင်း၊ ရပ်ရွောအဖွေဲ အ့စည်း ပူးလပါငး်လဆာင် ရွေက်ြှုသည် 

CSV လအာင်မြင်ြှုအတွေက် ပဓာနကျေသည်။ CCAFS သည် ဖွေဲ စ့ည်း ား လသာ 

ရပ်ရွောလဒသအဖွေဲ ြ့ျေားမဖစ်သည်။ လတာင်သလူယ်သြားြျေား၊ သုလတသီြျေား၊ လကျေးလက်စုိက်ပျေို း 

အကကံလပးေန်လဆာင်ြှုလပးသူြျေားနငှ့် လကျေးရွောအာဏာပုိင်ြျေားနငှ့် ပူးလပါင်းလဆာင်ရွေကရ်ြည် 

မဖစ်သည်။ 

- အလမြြံစစ်တြ်းလကာက်ယူမြင်း- သုလတသီြျေားသည် လကျေးရွောအိြ်လ ာင်စုြျေား၏ လက်ရှ ိ

လူြှုစီးပွေားအလမြအလန၊ အရင်းအမြစ်ရရှိနိုင်ြှု၊ ပျေြ်းြျှေကုန် ုတ်လုပ်ြှုနှင့် အန္တရာယ် 

ရင်ဆုိင်လမဖရှင်းသည့ ် နည်းလြ်းြျေားကုိ သိရှနိိုငရ်န် စစတ်ြ်းလကာက်ယူရြည်။ ဤစစတ်ြ်း က 

အြျေိန်ကာလတစ်ြု လွေန်လမြာက်သည့်အြါ လုပ်လဆာင်ြျေက်ြျေား၏ အကျိေုးသက်လရာက် ြှုကုိ 

သုးံသပ်နိငု်ြည်မဖစ်သည်။ 
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၄.၅ ြူေါဒလရးရာြျေား 

၄.၅.၁ မြန်ြာ့ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးြဟာဗျေူဟာ 

 စိုက်ပျေိုးလရးသည် မြန်ြာနိုငင်ံအတွေက် အဓိကအလရးကကီးလသာ စီးပွေားလရးကဏ္ဍ 

တစ်ရပ်မဖစ်ပပီး၊ နိုငင်ံစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှုနှင့ ် အသကလ်ြွေးြှုအတွေက် အဓိကကျေလသာ အရင်း 

အမြစ်တစ်ြုလည်း မဖစ်သည်။ နိုငင်ံအတွေင်းရှိ စိုက်ပျေိုးလရးလဂဟစနစ် အြျေိုးြျေိုးတွေင် 

လတာင်သလူယ်သြားြျေားသည ် သီးနှံြျေိုးကွေဲလပါင်း (၆၀) လကျော်ကို အပူပိငု်းနှင့် သြပိုင်း 

လဒသြျေားတွေင် စိုက်ပျေိုးလျေက်ရှသိည်။ အဓိကသီးနှံြာှ စပါးမဖစ်ပပးီ စိုက်ဧကအားလုံး၏ 

 က်ေက်လကျော်ကို လွှြ်းမြုံ ားသည်။ စုိက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍအလနမဖင့် စုစုလပါငး်မပည်တွေင်း 

 ုတ်ကနု်တန်ဖိုး (၃၀) ရာြုိင်နှုန်းနှင့် စုစုလပါင်းပိုက့ုန်ေင်လငွေ၏ (၁၆) ရာြုိင်နှုန်းရရှိပပီး 

လုပ်သား ု၏ (၆၁) ရာြိုငန်ှုန်းကိ ု အလုပ်အကိငု်အြွေင့်အလြ်းြျေား ဖန်တီးလပး ားသည်။

 မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် ြိုးလရြျေိန်နည်းပါးမြင်း၊ ပုံြနှ်ြရွောသွေနး်မြင်း၊ အပူဒဏ်ြံကကရမြင်း၊ 

ြိုးလြါငမ်ြင်း၊ လရလွှြ်းမြင်း၊ ဆားငနလ်ရေင်လရာက်မြငး်၊ လမြဆီလွှာပျေက်သနု်းမြင်း၊ သဲကန္တာရ 

မဖစ်လာမြင်း၊ သစလ်တာမပုန်းတီးမြင်းနှင့် အမြားသဘာေလဘးဒဏ်ြျေား ြံစားရမြင်းကဲ့သို ့ လသာ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု၏ ဆုိးရွေားလသာအကျေိုးဆက်ြျေားကုိ တုံ ့မပန်ရန်အလိုင့ှာ CSAS ကုိ 

ြျေြှတ်ြဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၄ ြုနှစ၊် လြလတွေင် ကျေင်းပြဲ့လသာ (၂၄) ကကိြလ်မြာက ် အလရှ လ့တာင်အာရှ နုိင်ငံြျေား 

 ိပ်သီးအစည်းအလေးတွေင် လဒသတွေင်းစားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံလရးနငှ့ ် ပတ်ေန်းကျေင်  ိန်းသိြ်းလရး 

အတွေက် CSA လိုက်နာကျေင့်သုံးပါြည်ဟု ကတိကေတ် မပုြ့ဲပပးီမဖစ်သည်။ CSA သည် 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းရာတွေင် အဓိကြဏ္ဍိုင် (၃)ြုမဖစ်လသာ စားနပရ်ိက္ခာ 

ဖူလုံလရး၊ လုိက်လလျောညီလ ွေကျေင့်ကကံမြင်းနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ြံရြှု လလျော့ပါးလစ မြင်းဟူလသာ 

အြျေက်ြျေားကုိ အလလး ားြည်မဖစပ်ါသည်။ 

 ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြည့် စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အ ြျေားကုိ လုိက်နာ 

ကျေင့်သုံးရန်နှင့ ် ဖန်လုံအိြ်ဓာတ်လငွေ ့ ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ြျေနိုင်လရးအတွေက် နည်းပညာအသစ ်

ြျေားသံုးစွေဲမြငး်၊ ရှိပပီးနည်းပညာြျေားကုိ မပုမပင်လမပာင်းလဲမြင်းနှင့် သကဆုိ်င်ရာဥပလဒနှင့် ြူေါဒ ြျေားကုိ 

မပန်လည်သုံးသပ်ရန ်လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

 ဤြဟာဗျေူဟာသည် နိုင်ငံလတာ်၏ အြျေိုးသားအဆင့် လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစမြင်း နှင့် 

လုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA)နှင့လ်ည်း ကိကု်ညီပါသည်။ ၎င်းတွေင် စိုက်ပျေိုးလရး၊ ကကိုတင် 

အြျေက်လပးစနစြ်ျေားနငှ့ ်သစ်လတာကဏ္ဍတုိြ့ှာ ဦးစားလပးလနရာတွေင် ရှိလနပါသည်။ 

 ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးသည် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံမြင်း၊ စိုက်ပျေိုးလရး 

ကဏ္ဍဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်မြင်း၊ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့်အညီ လိုက်လလျောညီလ ွေမဖစ် မြင်းနှင့ ်

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်အား လလျော့ပါးသက်သာလစမြင်းတိုအ့တွေက် ရရိှပပးီ မဖစ်လသာ 
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လကာင်းကျေိုးြျေားကုိ ပိုြိုလကာင်းြွေန်တိုးတက်လစ၍ ကကုံ လတွေလ့နရလသာ ဆုိးကျေိုးြျေား ကုိ အြျေိန်နှင့်အြျှေ 

လလျော့နည်းသကသ်ာလစြည် မဖစ်သည်။ အဆုိပါစနစ၏် အဓိက လကာင်းကျေိုးြျေားြာှ 

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်နိုင်စွေြ်းအား တိုးတက်မြင့ြ်ားလာမြင်း၊ ရာသီဥတုကို တန်မပန်နိုင်စွေြ်းရှိလသာ 

စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစြ်ျေား ရရှိလာမြင်း၊ ဖန်လံုအိြ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လုပ်ြှု လလျော့ကျေလာမြင်း၊ 

ကာဗွေန် ုတ်လွှတ်ြှု  ိန်း ားနိုင်စွေြ်းကို တိုးမြှင့်လာလစ မြင်း၊ အမြားလမြအသုးံြျေမြင်းြျေားနငှ့် 

အမပန်အလှန်သက်လရာက်ြှုြျေားကုိ စီြြံန ့်ြွေဲမြငး်စသည် တုိ ့ပါေင်ပါသည်။ 

 မြန်ြာလုပ်ငနး်စဉ် ၂၁ (MA 21) ကုိ ၁၉၉၇ ြုနှစတ်ွေင် မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပပီး ၎င်းသည် 

နိုငင်ံလတာ်ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှု လရရှည်ရရှိပပီး မြင့်ြားလာလစလရးအတွေက် လြ်းညွှန်ြျေက်ြျေား 

မဖစ်ကကသည်။ MA 21 တွေင် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍအတွေက် အဓိကဦးစားလပး နယ်ပယ် (၂)ြ ု ရှိသည်။ 

၎င်းတိုြ့ှာ (၁) စုိက်ပျေိုးလရး၊ လြွေးမြူလရးနှင့ ် ငါးလုပ်ငန်း လရရှည် ဖွေံ ့ပဖိုးတုိးတက် လစရန်နှင့ ် (၂) 

စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုကုိ အားလပးရနမ်ဖစ်သည်။ 

 MA 21 တွေင ် လဖာ် ုတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ ြူေါဒနှစရ်ပ်ကိ ု လဖာ်လဆာင်ရာ တွေင ်

အဓိက ြဟာဗျေူဟာြျေားြှာ  

 (၁) စပါးစုိက်ပျေိုးြှုပုံစနံှင့် လရစီြံြန ့်ြွေဲြှုတိုးတက်မြင့်ြားလာလစရန် 

 (၂) လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုးလရးကုိ အားလပးရန်နှင့်  

 (၃) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနှင့ ် လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလသာ သီးနှံြျေိုးကွေဲြျေား  ုတ်လုပ် 

နိုငလ်ရးအတွေက် သုလတသနမပုရန်တုိမ့ဖစ်သည်။ 

MSAS ကုိ အမြား အစိုးရအဖွေဲ အ့စည်းြျေား၊ နိုငင်ံတွေင်းနှင့ ် အလရှ လ့တာင်အာရှ နိုငင်ံြျေား 

အတွေင်းရှ ိလဒသြံနှင့ ်နိုငင်ံတကာြိတ်ဖက်ြျေားနငှ့် ပူးလပါငး်အလကာင်အ ည်လဖာ် လဆာင်ရွေက်ရာတွေင ်

MOAI သည် အဓိကအဖွေဲ အ့စည်းမဖစ်သည်။ အမြားပးူလပါင်းလဆာင်ရွေက် ရြည့်နယ်ပယ်ြှာ CSV 

ြျေားမဖစ်သည်။ ၎င်းကိ ုYAU က Focal အမဖစ ်လဆာင်ရွေက် ြည်မဖစ်သည်။ 

မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် CSV ြျေားကုိ ရာသီဥတုဒဏ် ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစရန်နှင့ ် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍ 

လရရှည်ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လစြည့် ရပ်ရွောလဒသအလမြမပု နည်းလြ်း မဖစ်သည်။ CSVြျေားသည် 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ်ကို ြံစားကကရသည့ ် စံနြနူာမပ လကျေးရွောြျေား မဖစ်ကကပပီး၊ CSA 

လုပ်ငနး်ြျေားကုိ စြ်းသပ်ပပီး၊ လကျေးရွော၊ အစိုးရ အဖွေဲ အ့စည်းြျေား၊ အမြားပါေင်ပတ်သက်သြူျေား 

ပူးလပါငး်ကာ ဦးစားလပးသတ်ြှတ်ပပီး လကာင်အ ည်လဖာ်ြည် မဖစ်သည်။ CSV နည်းလြ်းသည် 

CCAFS မြှင့တ်င်လပးလသာ အဓိကအစီအစဉ်မဖစ်သည်။ 

အပူပိငု်းဇုန်တွေင် CSAS ကုိ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် လိုက်လလျောညီလ ွေ ရှိလစမြင်း နှင့ ်

လလျော့ပါးလစမြငး်တိုမ့ဖင့် လဆာင်ရွေကြ်ည်မဖစ်သည်။ 

(၁) လုိက်လလျောညီလ ွေ အစီအစဉ်ြျေား 
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လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစမြင်းတွေင် ကနဦးလမြလှြ်း (၃) ြုကိ ု ဦးစားလပးကာ ြျေက်ြျေင်း 

အလကာင်အ ည်ြည်မဖစ်သည်။ 

 

၁။ လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလသာ သီးနှံြျေိုးကွေြဲျေားနှင့် လလျော်ကန်လသာစိုက်ပျေိုးနည်းြျေား  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ ြံနိငု်ရည်ရှိြှုတိုးမြငှ့်လာလစရန် ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ မဖစ်လသာ 

သီးနှံြျေိုးကွေဲြျေားစွောကိ ု ရရှိလအာင် လဆာင်ရွေက်ရြည်။ (လရကကီးနစ်မြုပ် (သို)့ ြိုးလြါင် 

လသာဒဏ်ြံရသည့်လဒသြျေားတွေင်) ဥပြာ စီးပွေားမဖစ် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့်လဒသြျေားတွေင် 

စပ်ြျေိုးအပါအေင် သီးနှံြျေိုးကွေဲအသစြ်ျေားလဖာ် ုတ်မြင်း လေးလံလြါငသ်ီလဒသြျေားတွေင် Open 

pollinated Variety ြျေား လဖာ် ုတ်မြင်းတိုက့ို မပုလုပ်ရြည်။ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊ 

စိုက်ပျေိုးလရးသုလတသနဦးစီးဌာနတိုန့ှင့် ရပ်ရွောလဒသအသိကု်အေန်းတိုအ့ကကား လပါငး်စပ ်

ညှိနှိုင်းကကိုးပြ်းပပီး လကျေးရွောြျေိုးလစ့ဘဏ်ြျေား  ူလ ာင်ကာ လဒသအလိုက် လတာင်သြူျေား 

သီးနှံစံုစိုကပ်ျေိုးရန ်အားလပးရြည်မဖစ်သည်။ 

၂။ စိုက်ပျေိုးလရးတွေင် လဘးအန္တရာယ်စီြံြန ့်ြွေဲြှု 

 ရာသီဥတုလကကာင့် မဖစ်လပါ်လာလသာ ဆုိးကျေိုးြျေားြာှ သီးနှံပျေက်စးီဆံုးရှုံးြှုနှင့် ေင်လငွေ 

လလျော့ပါးမြင်းမဖစ်သည်။ ြိုးလြါင်မြင်း၊ လရကကီးမြင်းြံရြှုြျေား လလျော့ပါးလစရန ် လရကို ပိုြို အကျေိုးရှိစွော 

သုးံစွေဲမြင်းနှင့ ် ြိုးလြါင်ဒဏ်ြံ သီးနှံြျေိုးကွေဲြျေား စိုက်ပျေိုးမြင်းသည် သဘာေ 

လဘးအန္တရာယ်လလျော့ြျေြှုတွေင် အလရးကကီးလသာကဏ္ဍြှ ပါေင်သည်။ 

၃။ သီးနှံနငှ့် ေင်လငွေဆုံးရှုံးြှုအန္တရာယ် ပူးတွေဲ စီြံြန ့်ြွေဲမြငး် 

 မြန်ြာနိုငင်ံတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် အာြြံနှင့် ြူေါဒြရှိလသးပါ။  ိ ့ုလကကာင့် ဘဏ္ဍာလငွေ 

ပံ့ပိုးြှုနှင့ ် အာြြံအစီအစဉ်ြျေားမဖစ်လသာ Remote Sensing Index အလမြမပု ရာသီဥတု အလမြမပု 

အာြြံစနစြ်ျေားနငှ့် သီးနှံအာြြံစနစက်ို ရာသီဥတုနှင့် ဆက်နွေယ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရး  ိြိုက်ြှု 

အန္တရာယ်ကို လလျော့ြျေနိုင်ရန်  ူလ ာင်ရြည်မဖစ်သည်။ ဤကိစ္စတွေင် မြန်ြာ့လယ်ယာ 

ဖွေံ ့ပဖိုးလရးဘဏ်သည် ြိုးလလေသနှင့် ဇလလဗဒဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနတိုန့ှင့အ်တူ 

ဦးလဆာင်လကာ်ြတီ ဖွေဲ စ့ည်းရြည်မဖစ်သည်။ 

၂။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဒဏ် လလျော့ပါးလစြည့်အစီအစဉ် 

 ဤလုပ်ငန်းြျေားအနက် စပါးြငး်ြျေားြ ှ ြီသနိ်းဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ြျေ မြင်းသည် 

လရသွေင်းစပါး စိုက်ပျေိုးသည့် မြန်ြာနိုငင်ံအတွေက် အလွေန်အလရးပါလသာ အစီအစဉ ်တစ်ြု မဖစ်သည်။ 

 စပါးြငး်ြျေားြ ှ ြီသိနး်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လုပ်ြှု လလျော့ြျေနိုင်ရန် လအာက်ပါအြျေက်ြျေား 

လဆာင်ရွေကရ်ြည်- 
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• အြါအားလလျော်စွော လရ ုတ်လပးမြင်း 

• စပါးစွေန ့်ပစ္စည်းြျေားကုိ စပါးြစုိက်ြျေိန်တါင ် ည့်သွေင်းလပးမြင်း 

• လကာက်ရုိးြီးရှို ့မြင်းကို အားြလပးမြင်း 

• လရ စီြြံန ့်ြွေဲြှုနည်းလြ်း လမပာင်းလဲပပီး လမြကသဇာ အကျေိုးရှိစွော သုးံစွေဲမြငး် 

• စိုတစ်လှည့် ၊ လမြာက်တစ်လှည့်က့ဲသုိ ့လရစုလဆာင်းနည်း 

၄.၅.၂ လိုက်လလျောညီလ ွေလုပ်ငန်းြှ လြျှော်ြှန်းရလဒ်ြျေား 

 ၁။ ြျေိုးသစ်ြျေားနငှ့် တိုးတက်လသာ စိုက်ပျေိုးစနစ်ြျေားက ြိုးလြါငမ်ြင်းဒဏ်ကို 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစမြင်း၊ 

 ၂။ လကျေးလက်လဒသ ေင်လငွေြျေိုးစံုရရှိလစပပီး၊ အိြ်လ ာင်စးီပွေားလရး နာလန် ူလစ မြင်း၊ 

 ၃။ သဘာေလဘးဒဏ်ြျေားြမဖစ်လစရန် တိုးမြငှ့်ကာကွေယ်မြင်းနှင့် တားဆီးမြင်း၊ 

သက်သာလလျော့ပါးလစြည့် လြျှော်ြှနး်ြျေက်ြျေား 

 ၁။ ြီသနိ်းဓာတ်လငွေ  ့ ုတ်လွှတ်ြှု လလျော့ြျေမြင်း 

 ၂။ လမြဆီလွှာတိုက်စားမြင်းနှင့် ပျေက်သုဉး်မြင်းကုိ လလျော့ပါးလစမြငး် 

 

နှစ်ြျေိုးရ လြျှော်ြှန်းြျေက် 

 ၁။ စိုက်ပျေိုးစနစ်နငှ့် နည်းစနစ်အသစြ်ျေား 

CSV လြျှော်ြှန်းြျေက် 

 ၁။ လတာင်သလူယ်သြားအသက်လြွေးြှု တိုးတက်လကာင်းြွေန်လာပပီး ေင်လငွေ တိုးပွေားလစမြငး်၊ 

 ၂။ ရာသီဥတုဒဏ် ြံနိငု်သည့ ်စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးလုပ်ငန်း 

 ၃။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိြည့်စွေြ်းရည်တိုးတက်လာလစ မြင်း၊ 

တစ်သြတ်တည်းရှိလသာ ြူေါဒြျေားြျေြှတ်ပပီး ြိုငြ်ာလသာ အြျိေုးသားအဆင့်နှင့် လဒသ ဆုိင်ရာ 

အဖွေဲ အ့စည်းြျေား  ူလ ာင်မြင်း 

 (က) တစ်သြတ်တည်းရှိလသာ ြူေါဒြျေြှတ်မြင်း 

 (ြ) CSA အတွေက်အြျေိုးသားစုိက်ပျေိုးလရးသုလတသနနှင့်ပညာလပးစနစက်ို အားလကာင်း 

လစမြင်း 

 (ဂ) CSA ြဟာဗျေူဟာြျေားြျေြှတ်ရာတွေင် လကျေးလက်လဒသ လျေင်မြန်စွော အက ဲ မဖတ်မြင်း၊ 

လကျေးလက်လဒသြှ ပူးလပါငး်ပါေင် အကဲမဖတ်မြင်း 

 (ဃ) CSA နှင့ဆုိ်င်ရာ လိင်ြွေဲမြားြှုရှုလ ာင့် 

 (င) CSA ဆုိင်ရာ အဖွေဲ အ့စည်းရှုလ ာင့် 
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 (စ) လဒသဆိုင်ရာ စိုက်ပျေိုး-ြိုးလလေသစြန်း ူလ ာင်မြင်း၊ အားမဖည့်လပးမြင်း 

 (ဆ) ကုနသ်ွေယ်ြှု အလ ာက်အကူပစ္စည်းြျေားနငှ့် CSA 

၄.၅.၃ အလကာင်အ ည်လဖာ်ြည့် အဆင့ ်(၃) ဆင့် 

 CSA ြဟာဗျေူဟာြျေား အလကာင်အ ည်လဖာ် လဆာင်ရွေကရ်ာတွေင် လအာက်ပါအတိုင်း အဆင့ ်

(၃) ဆင့ ်ရှိသည-် 

 

လရတိုအစီအြံြျေား 

 (၁) သဘာေအရင်းအမြစ်ြျေား၊ လူသားအရင်းအမြစ်ြျေား ပိုြိုအသုးံမပုလရး 

 (၂) လဂဟလဗဒအြျေိုးြျေိုးရှိ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမြင်းဆုိင်ရာ စိနလ်ြါ်ြှုြျေားတွေင် 

ပူးလပါငး်ပါေင် လဆာင်ရွေကမ်ြင်း 

 (၃) အဖွေဲ အ့စည်းြျေားကုိ လလ့လာဆန်းစစသ်ုးံသပ်မြင်း 

 (၄) သကဆုိ်င်ရာလဒသြျေားအလိုက် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ ြိုးလလေသစြန်းြျေား 

တည်လ ာင်မြင်း၊ လက်ရှြိိုးလလေသစြန်းြျေား၏ စွေြး်လဆာင်ရည်ြျေား 

အားလကာင်းလစရန် လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၅) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုြျေားနငှ့်ပတ်သကပ်ပီး မပည်သူြျေား၏ အသိအမြင်ြျေား 

အားလကာင်းလာလစရန် လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၆) လရနက်ကွေင်း၊ လရလွှြ်းြိုးြှုဒဏ်ြျေားကုိ သဘာေအရ ြံနိငု်ရည်ရှိသည့် လဒသ 

ြျေိုးြျေားကုိ လလ့လာပပီး ပိုြိုစိုက်ပျေိုးလာလစရန် လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၇) စပါးစုိက်ပျေိုးမြင်းနငှ့် လြွေးမြူလရးလုပ်ငန်းြျေားြ ှ  ွေကလ်ာသည့် ြီသနိ်း 

ဓာတ်လငွေြ့ျေား လလျှော့ြျေလရး 

 (၈) မပည်တွေင်း၊ မပည်ပနိုင်ငံတကာအဖွေဲ ြ့ျေားနှင့် သတင်းအြျေက်အလက် ဗဟုသတုြျေား 

ဖလှယ်လရး 

 (၉) ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လစြည့်သးီနှံစိကု်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုနှင့် လြွေးမြူလရး 

လုပ်ငနး်ြျေားတိုးြျေဲ လ့ဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၁၀) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုဆုိင်ရာ သုလတသနနှင့ ် ပညာလပးလုပ်ငနး်ြျေား 

အားလကာင်းလစရန် လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၁၁) လရစီြံြန ့်ြွေဲြှု၊ပိုးြွှားလရာဂါစီြြံန ့်ြွေဲြှုြျေားတွေင်သဘာေစိကု်ပျေိုးလရးနည်း စနစြ်ျေား 

ပိုြိုကျေင့်သံုးလရး 
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ကာလလတ်အစီအြံြျေား 

 (၁) သကရ်ှိသကြ်ဲ့သဘာေလဘးအန္တရာယ်ြျေားအလပါ် ြံနိငု်ရည်ရှိသည့် အ ွေကန်ှုန်း 

လကာင်းသီးနှံြျေိုးြျေားနငှ့် တိရ စ္ဆာန်ြျေား လြွေးမြူ ုတ်လုပ်လရး 

 (၂) ရာသီဥတုသဟဇာတမဖစ်ြှု၊ လလျှော့ြျေြှုဆိုင်ရာ သတင်းအြျေက်အလက် အတိုင်ပင်ြံ 

ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေား တည်လ ာင်လရး 

 (၃) ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုြျေားအလပါ် စံနြူနာမပလဆာင်ရွေကန်ိုငြ်ည့် လကျေးရွောြျေားကုိ 

ြဟာဗျေူဟာကျေသည့် လဒသြျေားတွေင ်တည်လ ာင်လရး 

 (၄) စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ သုလတသနနှင့် ပညာလပးစနစ်ြျေား အားလကာင်းလာလစရန် 

လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 

 

လရရှည်အစီအြံြျေား 

 (၁) သဘာေလဘးအန္တရာယ်ြျေား လကျော်လွှားနိုင်ြည့် စိုက်ပျေိုးလြွေးမြူလရးလုပ်ငန်းြျေား 

လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၂) သီးနှံနငှ့ ်ေင်လငွေတိုးပွေားလစြည့် အစီအစဉ်ြျေား လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 (၃) ရာသီဥတုဒဏ်လလျှော့ြျေနိုင်ြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအစီအစဉ်ြျေား လဆာင်ရွေကလ်ရး 

 ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာစိုက်ပျေိုးလရး လပါငး်စပ်ညှိနှိုင်းလရးအဖွေဲ သ့ည် CSA 

ဦးစားလပး ရင်းနှီးမြှပ်နှြံှုအတွေက်ြျေားတွေင် အစိုးရကိ ု လလ့လာလစာင့်ကကည့်ပပီး လြ်းညွှန်ြှု လပးရန် 

တာေန်ရှိသည်။ 

 

၄.၆ ပညာလပးနည်းလြ်း 

ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးဆိုင်ရာ ပညာလပးနည်းလြ်း 

၄.၆.၁ စိန်လြါ်ြှုြျေားနငှ့် အမြင်ရှုလ ာင့်ြျေား  

CSA၏အလရးပါြှုကိုအသိအြှတ်မပုလသာ်လည်းရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာနည်းပည

ာြျေားလက်နကက်ရိယာြျေားနငှ့် အလလ့အ ြျေားကုိြျှေလေမြင်းနှင့် လက်ြကံျေင့်သုံးမြင်းသည် 

စိနလ်ြါ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အမဖစ်သာရပ်တည်လနဆမဲဖစ်သည်။အြျေိုးြျေိုးလသာ အဟန်အ့တားြျေား 

စွောကိ ု နိုငင်ံအားလုံးတွေင် လကျော်လွှား ရန်မဖစ်ပပီး ဤစိနလ်ြါ်ြှုြျေားကုိ တုန်မ့ပန်ရန်နည်းလြ်းြာှ 

လဒသလိုအပ်ြျေက်လပါ်တွေင် ြူတည်ြည်မဖစ ်သည်။ 

CSA နည်းပညာနှင့် အလလ့အ ြျေားကုိ  ူလ ာင်မဖန်မ့ဖူးလရးတွေင် အလကကာင်း 

တရားြျေားစွောလကကာင့် စိနလ်ြါ်ြှုြျေား ကကုံ လတွေရ့ြည်မဖစ်သည်။ ပ ြဦးစွော CSAသည် မြုံ ၍ 

မြင်ရလသာ ရုိးရှငး်သည့်လုပ်ငနး်ြျေား ြဟုတ်လပ။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်းသည် ရှုပ်လ ွေးလသာ 
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စနစြ်ျေားမဖစ်ကကပပးီ ၎င်းကိရုာသီဥတုလနစ့ဉ်အလမပာင်းအလဲနှင့် လလ ုဖိအားြျေားနငှ့် 

ဆက်စပ်နားလည်ရြည်မဖစ်သည်။ ြတူညီလသာပညာရပ်နယ်ပယ်လပါငး်စံုြှ 

ရှုမြင်သံုးသပ်ရြည်မဖစ်သည်။ ဒုတိယအလနမဖင့် လုပ်ငနး်ြျေား လဆာင်ရွေက်ရန်နှင့် လိုအပ်လသာ 

အလမပာင်းအလဲြျေား လုပ်လဆာင်နိုင်ရန်အတွေက် ြတူညီလသာ 

အဆင့်လပါင်းစံုြှလုံလလာက်စွေြ်းရည်ြျေားရှရိြည်မဖစ်သည်။ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတ မဖစ်လသာလုပ် 

ငန်းြျေားအလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်းကို ကူညီပံပ့ိုးြည့် နိုငင်ံလရးဆန္ဒရှိရြည်။ Actor လပါင်းြျေားစွော 

ပါေင်ပတ်သကရ်ြည်မဖစ်ပပီး ၎င်းတိုတ့က်ကကစွောပါေင်ြှုကုိ မြှင့်တင်ရြည်။ လယဘုယျေ 

လက်ြ ံားသကဲသ့ို ့ အစိုးရ၊ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူနှင့် ေယ်ယူသူစသည့် ပါေင်ပတ်သက ်

သူအားလုံးက ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှု၏ တုိးပွေားလျေက်ရှိလသာ ဆုိးကျေိုးြျေားကုိ တစ်လပါငး် 

တစ်စည်းတည်း ကိငု်တွေယ် လမဖရှင်းရန်အတွေက် လုံလလာက်လသာ ြူေါဒြျေားြျေြှတ်မြင်း၊ 

ကုန ်ုတ်လုပ်ြှု မြင့်ြားလစလရး ကကံက့ကံြ့ံလရးအတွေက် တည်လဆာက်မြင်းနငှ့် လိုက်လလျော 

ညီလ ွေရှိလစရန်နှင် ့ ဖန်လုံအိြ်ဓါတ်လငွေ  ့  ုတ်လွေတ်ြှုကို လလျော့ပါးလစြည့် အြွေင်အ့လြ်းြျေား 

ရှာလဖွေလရးတိုအ့တွေက် နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာလငွေ အလ ာက်အပံ့ြျေား လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုနှင့် သကဆ်ိုင်လသာ သုတ၊ နည်းပညာ၊  အလလ့အ ြျေားသည် လဒသအလမြ အလနြျေားနငှ့် 

ကိကု်ညီသင့်လလျော်ပပီး၊ လယ်သြား ြျေား သုလတသီြျေား လကျေးလက်လဒသ အကကံလပးြျေား၏ 

ပူးတွေဲလလ့လာသင်ယူမြင်းကို မြှင်တ့င်ကာ CSAအလလ့အ ြျေားကုိ ကျေယ်မပန်စ့ွော ြျှေလေမဖန်မ့ဖူးလပးရန် 

အလွေန်အလရးကကီးသည်။ 

CSAသည်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ လလျော့ပါးလစမြင်း၊ လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစမြင်း၊ 

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်မြင်းနှင့် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုဆုိင်ရာ အလရးတကကီး လုိအပ်ြျေက်ြျေားကုိ 

ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းရန ် အလားအလာရိှလသာလကကာင့် နိုငင်ံတကာ အသိငု်းအေိုငး်ြှ လျေင်မြန်စွော 

လက်ြသံုးံစွေဲလျေက်ရှသိည်။ လဒသလုိအပ်ြျေက်နှင့်ကိကု်ညီလသာ လက်နက်ကရိယာ၊ လရရှည် 

အလတွေအ့ကကုံ နှင့် အလမြအလနလပးသည့် ေန်းကျေင်လကာင်းြရှိမြင်းတိုက့ CSA အလကာင် အ ည် 

လဖာ်ရန်အတွေက် အတားအဆီးမဖစ်လနလသာ်လည်း ြျေားစွောလသာ CSA နည်းပညာနှင့် အလလ့အ ြျေား 

ရယသူုးံစွေဲနိငု်ပပီမဖစ်သည်။ သိုလ့သာ် ကျေယ်မပန်စ့ွော လုိက်နာကျေင့်သုံးြှု ြရှိလသးလပ။ 

လက်ြံကျေင့်သံုးြှုနည်းပါးရမြင်းအလကကာင်းတစ်ြုြှာ သုလတသန လပါ် ွေက် လာလသာ  

 ိလရာက်ြှုရှသိည့် CSA နည်းပညာ(အလလ့အ ) ဆုိင်ရာ သတင်းအြျေက် နှင့် သုတြျေားကုိ 

လေြျှေရာတွေင် အြက်အြဲရှိလနမြင်းလကကာင့်မဖစသ်ည်။  

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံလပါင်းြျေားစွောြှ 

အကကံလပးလုပ်ငနး်ြျေားသည် ေန် ြ်းြလုံလလာက်မြင်း၊ ရန်ပုံလငွေြျေိုတ့ဲ့မြင်း၊ အမြားသူြျေား 

ဥပြာ- သုလတသနဆက်သွေယ်ြှုအားနည်းြျေားကုိ လရရှည်ြံစားလနကကရသည်။ ဤအလမြအလနက 

ပညာလပးစနစြ်ျေား၏ စွေြး်လဆာင်ရည်နိြ့်ကျေမြင်း၊ မဖန်မ့ဖူးနိုင်ြှုနှင့် အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုတွေင် 
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အကန်အ့သတ်ြျေားအမဖစ် ဦးတည်လျေက်ရှိပပီး CSA အလကာင် အ ည် လဖာ်ရာတွေင် အဓိက 

စိနလ်ြါ်ြှုတစ်ရပ်မဖစ်လာသည်။ ဤပျံေနံှ့လ့ျေက်ရှိလသာ အဟန်အ့တားြျေားက လမပာင်းလဲလျေက်ရှိလသာ 

ရာသီဥတုပတ်ေန်းကျေင်ြျေားကုိလိုက်လလျောညီလ ွေနည်းဗျေူဟာြျေားမဖင့်လျေင်မြန်စွောတုန်မ့ပန်နိုငစ်ွေြး် ြရှ ိ

မြင်း သို ့ဦးတည်လနပပီး စိုက်ပျေိုးလရး အလမြမပုနိုငင်ံြျေားအတွေက် ပြိြး်လမြာက်ြှုတစ်ရပ်မဖစလ်ာသည်။ 

ပညာလပးနည်းလြ်းြျေား 

ဤရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေားပပီးလမြာက်နိုင်ရန် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူ အိြ်လ ာင်စြုျေား အလနမဖင့် 

အမပုအြူ၊ နည်းဗျေူဟာနှင့် စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အ ြျေားကုိ လမပာင်းလဲရန် လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ 

သွေငး်အား ုနှင် ့ လေးကွေက် သတင်းအြျေက်အလက်တိုးတက်  ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် အသိပညာ နှင် ့

သတင်းအြျေက်အလက်၊ ရာသီဥတုကို ကကံက့ကံ့ြံနိငု် လသာ နည်းပညာနှင် ့ အလလ့အ ြျေား 

တိုးမြငှ့်ရယူသုံးစွေဲနုိင်လစရြည်မဖစ်သည်။ ေင်လငွေရရှိနိုင်လသာ နည်းလြ်းြျေား  စုံလင်လစလရး အတွေက် 

သတင်းအြျေက်အလက်နငှ့် အလ ာက်အကူ စုလပါင်းလုပ်လဆာင် တတ်သည် ့အလလ့အ လကာင်းြျေား 

ကိယ်ုတိုင ်  ူလ ာင်တတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဤရည်ရွေယ်ြျေက်ကို အလ ာက်အပံ့လပးနိုငရ်န် 

အတွေက် ပညာလပးလုပ်ငနး် လဆာင်ရွေကသ်ူြျေားသည် လအာက်ပါအြျေက် ြျေားကုိ လဆာင်ရွေက် ရြည်။ 

-နည်းပညာဖွေ ့ံပဖိုးလရးနှင် ့သတင်းအြျေက်အလက်မဖန်ြ့ျေီလရး 

- လယ်သြားစွေြ်းလဆာင်ရည်မြှင့်တင်လရး 

-ကူညီပံ့ပိုးမြင်းနှင့် ကကားလူ(ပွေဲစား)အမဖစ ်လဆာင်ရွေကမ်ြင်း 

- အားလပးလှုံလ့ဆာ်မြင်းနှင့် ြူေါဒပံ့ပိုးမြင်းတိုမ့ဖစ်သည်။ 

နိုငင်ံလပါင်းြျေားစွောရှိ ပညာလပးလုပ်သားြျေားသည် ပူးလပါငး်ပါေင်လဆာင်ရွေက်သည့် နည်းလြ်း 

သုးံစွေဲရာတွေင် ြျေားစွောလအာင်မြင်ြှုရရှိသူြျေားမဖစ်ကကပပးီ ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကသ်ည့် နည်းပညာ 

လဖာ် ုတ်မြင်း လကျေးလက်ဆန်းသစတ်ီ ွေင်ြှုနှင့် တီ ွေင်ြှု ပလက်လဖာင်းြျေားကုိ နည်းပညာ ူလ ာင် 

မဖန်မ့ဖူးရန်နှင့် stakeholder လပါငး်စံုပါေင်ပတ်သက်လစလျေက် တီ ွေင်ဆန်းသစ်ြှုကို အားလပးရြည်။ 

ပညာလပး လုပ်ငနး်ြျေားသည်လည်း နည်းပညာြျေား သတင်းအြျေက်အလက်ြျေားနင့်ှ 

အလလ့အ ြျေားကုိ သြရုိးကျေ ပညာလပးနည်းလြ်း (ဥပြာ- လူအြျေင်းြျေင်း ဆက်သွေယ်တုန်မ့ပန်မြင်း၊ 

သရုပ်မပမြင်း၊ ကွေငး်မပပွေဲလနြ့ျေား၊ စာရွေကစ်ာတြ်းြျေား စသည်တိုမ့ဖင့်) (သတင်းအြျေက်အလက်နငှ့် 

ဆကသ်ွေယ်လရးနည်းပညာြျေား (လရဒီယိ၊ု ြိုဘိုငး်ဖနု်း၊ ဗီဒီယို၊ လူြှုလရး ြီဒီယာ) 

လကျေးလက်အရင်းအမြစ်ဌာနြျေား၊ လယ်သြားြ ှ လယ်သြားသို ့ ပညာလပးမြင်းနှင် ့

လတာင်သလူယ်သြား ကွေငး်၊ လကျောင်းြျေား) မဖင့် ပညာလပးလုပ်ငနး်ြျေားလဆာင်ရွေကရ်ာတွေင် 

အလတွေအ့ကကုံ ြျေားစွောရှိသည်။  
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ပညာလပးေန် ြ်းလက်သစ်ြျေားသည်  ုတ်လုပ်ြှု ဗဟိုမပုအြနး်ကဏ္ဍြှ ဖယ်ြွောလျေက် 

လပါငး်စည်း ားသည်။ ပညာလပးလသာ စနစ၏်ကဏ္ဍမဖတ်လကျော် လုပ်ငနး်ြျေားကုိ လဆာင်ရွေက် လျေက် 

ရှိကကသည်။ ယြုအြါ ပညာလပးလုပ်ငနး်သည် အရွေယ်စု၊ံ သဏ္ဍာန်စုံမဖင့် မြင်လတွေရ့ပပီး 

ပညာလပးလုပ်ငနး်ြျေားအကကား  ူးမြားြျေကတ်စ်ရပ်အလနမဖင့် (ဥပြာ- ပူးလပါငး်ပါေင် 

လဆာင်ရွေကသ်ည့် သင်တန်းနည်းလြ်း၊ လလ့ကျေင့်လရးနှင့် လလ့လာလရးနည်းလြ်း (သိုြ့ဟုတ်) 

အဓိကအလမြြံသလဘာတရားြျေား ပါေင်လသာ အကကံဉာဏ်)(ဥပြာ- လအာ်ဂဲနစ်စိုကပ်ျေိုး  ုတ်လုပ်ြှု 

လပါငး်စည်း ုတ်လုပ်မြင်းြျေားသည် ပပီးမပည့်စုြံှုြရှိကကလတာ့လပ။ သိုလ့သာ် ပညာလပး 

စနစ်အားလုံးသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ ြည်ကဲ့သုိ ့ အလကာင်းဆံုးတုန်မ့ပန်ရြည်ကို လယဘူယျေ 

စိန်လြါ်ြှုအမဖစ်ြျှေလေ ားသည်။ ဤအြျေက်သည် ပညာလပးနည်းလြ်းြျေား ဤ CSA ဆုိင်ရာ 

 ည့်သွေင်း စဉ်းစားရြည့် အြျေက်အလက်ြျေားကုိ ပွေားြျေားလစမြငး်အားမဖင့် 

အသစအ်ဆန်းအမဖစ်လည်း ြှတ်ယ နိုငသ်ည်။ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံြှုအလလး ားမြင်းြှ လသွေဖီရန် 

လိုအပ်ပပီး CSA ြဏ္ဏိုင် (၃) ရပ်အကကား အလပးအယူ အလလျော့အတင်းြျေားမဖင့် 

ဆက်စပ်လပါင်းစည်း ားသည့် ဘက်စုအံမြင်တစ်ြုသည် CSA အလကာင်အ ည် လဖာ်ရာတွေင် အဓိက 

အတားအဆီးတစ်ြုအမဖစ်ရှိလနြည်မဖစ်ပပးီ ပညာလပးလုပ်ငနး်နငှ့် လတာင်သလူယ်သြား 

အဆင်န့ှစြ်ျေိုးစလုံးတွေင် သုတနှင့်စွေြ်းရည်ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်လာလစရန် အလမြာက်အြျေား ရင်းနှီးမြပှ်နှရံန် 

လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။  

 ိုလ့ကကာင့် ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ပပီး ဆင်မြင်တရားမဖင် ့ တုန်မ့ပန်နိုငသ်ည့် 

အလုပ်မဖစြ်ည့် ပညာလပးစနစတ်စ်ြုသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုကုိ ကိငု်တွေယ်လမဖရှငး် ရာတွေင် 

အလရးပါလသာ အြန်းကဏ္ဍြှ ပါေင်နိငု်ြည် ့  ိလရာက်ပပးီ တွေက်လြျေကိကု်လသာ လက်နက် ကရိယာ 

တစ်ြုအမဖစ ်ြှတ်ယနူိုငသ်ည်။  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် ဆက်စပ်လျေက်ရှလိသာ အန္တရာယ်နှင့်ြလရရာြှုြျေားကုိ 

စီြြံန်ြ့ွေဲရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့် ေင်လငွေရလြ်းြျေားကုိ စံုလင်လအာင် တုိးြျေဲ လ့ပး ရြည်။ 

ရာသီဥတုကကံ့ကကံ့ြံနိုင်လစပပီး လတာင်သလူယ်သြားြျေားသည် လဒသဆိုင်ရာနှင် ့ သိပ္ပံဗဟုသုတကို 

ရယပူပီး လလ့လာသံုးသပ်စြ်းသပ်မြငး်ဆုိင်ရာ ကျွေြ်းကျေင်ြှုြျေားကုိ  က်မြက်လအာင် 

လဆာင်ရွေကလ်နရြည်။ လရွေးြျေယ်စရာနည်းလြ်းြျေားစွော အနက်ြ ှ သင်လ့လျော်လသာ အလလ့အ ြျေားကုိ 

ကိယ်ုပိုင်ဆုံးမဖတ်နိုင်လသာစွေြး်ရည်နှင်မ့ပဿနာကိလုမဖရှင်းနိုင်ရန် လကကာင်းကျေိုးဆင်မြင် လတွေးလြါ်နိုင ်

လသာ စွေြ်းရည်မြင့်ြားလအာင် လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ RAS တွေင ် လကျောင်းမပင်ပ ပညာလရးနှင် ့

စြ်းသပ်သင်ကကားလရးနည်းလြ်းြျေား (ဥပြာ- လတာင်သလူယ်သြားသင်တန်း၊ လကျောင်းနှင့် 

လတာင်သလူယ်ြျေား) တွေင် အလတွေအ့ကကုံ  ကကယ်ေကကသည်။ 

အ ူးသမဖင် ့စာလစာင်ြျေား အင်တာနက်အလမြမပု ဆကသ်ွေယ်လရး၊ ဆက်သွေယ်လရး လရဒီယိနုှင် ့

အသံလွှင့်ြျေက်ြျေား ြျေက်နှာြျေင်းဆုိင်လတွေ ဆံု့လဆွေးလနွေးပွေဲြျေား အစည်းအလေးနှင့် နည်းပညာ 
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လဆွေးလနွေးပွေဲြျေားသည် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ ြိုးလလေသ သတင်းအြျေက်အလက်ြျေား မဖန်မ့ဖူးရာတွေင် 

အသုးံမပုလသာ အဓိက လက်နက်ြျေား မဖစ်ကကသည်။ ဤနည်းလြ်းြျေားသည် လနာက်ဆံုး သုးံစွေဲသ ူ

(လတာင်သလူယ်သြားြျေား တန်ဖိုး ကွေငး်ဆက်တစ်လလျှောက်တွေင် ပါေင်သြူျေား နည်းပညာနှင် ့

လ ာက်ပံ့လရး ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေား) အား လုိအပ်ြျေက်နှင် ့ ကိကု်ညီလသာ 

ြိုးလလေသဆုိင်ရာအြျေက်အလက်ြျေားကုိ ပံ့ပိုးလပးရံုသာြက CSA ြဏ္ဍိုင်ြျေား လအာက်ြှ 

လုပ်ငနး်ြျေားအလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်ကုိလည်း အလ ာက်အကူမပုြည် မဖစ်သည်။  

၄.၆.၂ CSA အတွေက် မပည့်လပးလသာ ပညာလပးနည်းလြ်းြျေား 

ပညာလပးစနစြ်ျေား အလနမဖင် ့ CSA ကုိ အကျေိုးမပုနိုငလ်သာ နည်းလြ်းြျေားစွော ရှိလသာ်လည်း 

အသုံးမပုလသာ သုးံစွေဲြည့် သလဘာ ားအယူအဆ (ဥပြာ - လုိအပ်ြျေက်နှင် ့ ပံ့ပိုးနိုငြ်ှု၊ 

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမပန်အလှန်ဆက်သွေယ်ြှုနှင့် အဖွေဲ အ့စည်းလိုက် တိုးြျေဲ  ့ ပညာလပးမြင်း) နှင့် 

လတာင်သလူယ်သြား  စိုက်ြင်းြျေားြှ စုလဆာင်းရရှိလသာ အြျေက်အလက်ြျေားစုလဆာင်းရန်အတွေက် 

ြတူညီလသာ အလမြအလနြျေား ပံ့ပိုးလပးပပီး လယ်သြားြျေားသုိ ့ ြတူကွေဲမပားလသာ နည်းလြ်းြျေား 

သတင်းစကားြျေား မဖန်လ့ေမြင်းကိ ု သုးံစွေဲကကသည်။  ုိမ့ပင် လယ်သြား ံသို ့ လရာက်ရှိနိုင်ြှု 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု အလားအလာ- တစ်ြုနှင့်တစ်ြ ု လမပာင်းမပန် အြျေိုးကျေလသာ 

အညွေန်းကိနး်နှစ်ြုြှာ အ ူးအလရးကကီးပပီး ြတူညီလသာ ပညာလပး နည်းလြ်းြျေားအကကား 

ကွေမဲပားမြားနားသည်ကို လတွေရ့ှိရသည်။ ဥပြာ - လရာက်ရှိမပန်န့ှံြ့ှု ပိုြိုြျေားမပားလလ 

အကျေိုးသကလ်ရာက်ြှု နည်းလလမဖစ်ပပီး မပန်န့ှံြ့ှုနည်းပါးပါက အကျေိုးသက်လရာက်ြှု ြျေားမပားသည်ကုိ 

လတွေရ့ှိရသည်။ လူ ုသတင်း ြီဒီယာြျေားသည်  ရုိးရှင်းလသာ သတင်းအြျေက်အလက်ြျေားအတွေက် 

သင်လ့လျော်ြည် မဖစ်ပပီး ရှုပ်လ ွေးလသာ အသိပညာလပးမြင်းကို ပိုြို ိလရာက်ြှု ရှိလစရန် 

လယ်သြားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းြျေားတွေင် အနီးကပ်ဆက်သွေယ် တုန်မ့ပန် လဆာင်ရွေက် 

ရြည်မဖစ်သည်။ နည်းလြ်းလရွေးြျေယ်ြှုသည် ပညာလပးေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်၏ စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံြှု 

ေင်လငွေတိုးတက်ြှု ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုကုိ ကကံက့ကံ ့ ြံနိငု်မြင်းနှင် ့ လိုက်လလျော ညီလ ွေရှိလစလရးတိုက့ိ ု

ကူညီပံပ့ိုးနိုငသ်ည် ့စွေြ်းရည်ကို လွေြ်းြိုးြှုရှိသည်။   
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ပု ံ၄.၁၃ မဖည့်စွေက်ကညူီလသာ ပညာလပးနည်းလြ်း (Raghuvanshi et al., 2018) 

(က) အပင်ကျေန်းြာလရးလဆးြနး် နည်းလြ်းကိုလည်း လူြျေား၏ကျေန်းြာလရးလဆးြန်းကဲသ့ို ့

အလားတူ သံုးစွေဲနုိင်သည်။ ၎င်းတိုသ့ည် အြျေိုးသားအဆင် ့ ပညာလပးစနစအ်တွေက် 

ဆက်သွေယ်လရးဆုိင်ရာ  လရှ တ့န်းစြနး်ြျေားမဖစ်ကကပပီး ြည်သည့် သီးနှံအတွေက်ြဆုိ လပါ်လပါက ်

လာသည့် မပသနာတိုင်းအတွေက် လတာင်သလူယ်သြားနှင် ့ ပညာလပးလုပ်သားတို ့ အကကား 

သတင်းအြျေက် တိုက်ရုိက် ဆက်သွေယ်ဖလှယ်နိငု်လသာ လနရာမဖစ်သည်။ အပင်လဆးြန်း ြျေားသည် 

ပညာလပးလုပ်သားနငှ့် လယ်သြားတိုအ့ကကား ြျေက်နှာြျေင်းဆုိင် ဆံုလတွေ ့ပပီး အမပန်အလှန်ဆက်သွေယ် 

ကူညီလဆာင်ရွေက်လပးသည့် အပင်ကျေန်းြာလရးစနစ် ဆုိင်ရာ လြ်းလကကာင်းတစ်ြုမဖစ်သည်။ 

လတာင်သလူယ်သြား၏ လက်ငင်းလိုအပ်ြျေက်ကို တုန်မ့ပန်လမဖရှင်းလပးပပီး အကကံဉာဏ်လပးမြငး် 

လဒသဆိုင်ရာ နှင် ့ အြျေိုးသားအဆင့် အဖွေဲ အ့စည်းြျေားြှ ပံ့ပိုးကူညီြှုမဖင့် လူစည်းကားလသာ 

လနရာြျေားတွေင် လတာင်သူ လယ်သြားြျေား နှင်လ့တွေဆံု့နိငု်ရန် စီစဉ်လပးမြငး်သည် 

အသင်လ့လျော်ဆံုးမဖစ်သည်။  

(ြ) အပင်ကျေန်းြာလရး ပညာလပးနည်းလြ်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ အဓိကမပသနာြျေား 

(သိုြ့ဟုတ်) အလရးကကီးလသာ စုိက်ပျေိုးသီးနှံြျေား ပြိြ်းလမြာက်ြှုြျေားကုိ လူ ုအကကား လျေင်မြန်စွော 

ကျေယက်ျေယမ်ပန်မ့ပန် ့သိမြင်နားလည်လာလစလရးအတွေက် လဆာင်ရွေကလ်သာ နည်းလြ်းတစ်ြု မဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ တိုးတက် လကာင်းြွေန်လသာ  အလလ့အ ြျေား သုးံစွေဲမြင်း မြင့်ြားလာလစရန် 

လတာင်သလူယ်သြားြျေား ရင်ဆုိင်ကကုံလတွေ  ့ လနရလသာ အဓိက မပသနာြျေားကုိ သိမြငန်ားလည် 

နိုငလ်စလရးအတွေက်လည်း မဖစ်သည်။ လူ ု တစ်ရပ်လံုးပါေင်သည့် ပညာလပးလုပ်ငန်း နည်းလြ်းသည် 
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အပင်ကျေန်းြာလရး လဟာလမပာပွေ၊ဲ အပင်လဆးြန်းတိုန့ှင့် ြတူပဲ ရည်ြှန်း ားရှလိသာ လ ာင်နှင့်ြျေီသည့် 

လယ်သြား ုအတွေက ် လပးလေလိုသည့်  သတင်းစကားြျေားကုိ သကဆုိ်င်ရာ သတင်းြီဒယီာြျေား 

(လရဒီယိ၊ု တယ်လီဗွေီရှင်း၊ ြိုဘိုငး်ဖနု်း နှင် ့ သတင်းစာ အပါအေင ် ပုံနှိပ် ုတ်လေသည့် စာလစာင် 

ဂျောနယ်ြျေားနငှ့် လူငယ်ြျေားအတွေက် ရည်ရွေယ်လသာ စာလစာင်ြျေား) ြှတစ်ဆင် ့ မဖန်မ့ဖူလပးသည်။ 

အြျေိုးသားအဆင့် ပညာလပးစနစြ်ျေား၏ အဓိက အဟန်အ့တားြျေားြာှ ကွေငး်ဆင်းေန် ြ်း 

ြလုံလလာက်မြင်း ပ ေီအလနအ ားအရ လနရာလဒသ အနှံအ့မပားတွေင် ပျံေက့ျေဲလျေက်ရှိလသာ 

လတာင်သလူယ်သြား လပါငး်ြျေားစွော ံသို ့ လရာက်ရှလိစရန်အတွေက် အရင်းအမြစ် ကန်သ့တ်ြျေက်ြျေား 

ရှိလနသည်။  ဤအြက်အြဲြျေားကုိ လကျော်လွေားနိုင်ရန်  လူ ုဆိငု်ရာ သတင်းြီဒီယာြျေား ဥပြာ - 

လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးနှင် ့ဆည်လမြာင်း ေန်ကကီးဌာနြှ  ုတ်လွေင့်လျေက်ရှိလသာ Farmer Channel ကုိ 

အသုးံမပုနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငနး်ကုိ ပညာလပး ေန် ြ်းြျေားြဟုတ်လသာ လရဒီယုိ 

တယ်လီဗွေီရငှ်းြျေားြလှည်း ရုိးရှင်းလသာ သတင်းအြျေက်အလက်ြျေား မဖန်လ့ေရန် လဆာင်ရွေက ်

နိုငသ်ည်။ ပညာလပး လုပ်ငနး်ြျေားသည် အနီးအနားရှလိတာင်သစူိုက်ြင်းြျေားသုိ ့  အသိပညာ 

မဖန်မ့ဖူးလပးရာတွေင် အဓိကကျေလသာ အြန်းကဏ္ဍြှ ပါေင်သည်။  လပးပိုလ့ိုလသာ သတင်းစကား 

ရည်ရွေယ်လသာ လူ ုပ ေီအလနအ ား ရရှိနိုင်လသာ နည်းပညာ လတာင်သ ူံြှ 

ရယစူုလဆာင်းလိုလသာ သတင်းအြျေက်အလက်နငှ့် ဘဏ္ဍာလငွေအလမြအလန လပါ်ြူတည်လျေက် 

သင်လ့လျော်လသာ နည်းလြ်းြျေားကုိ လပါငး်စပ်သုံးစွေဲနိငု်သည်။ လက်လတွေ ့လဆာင်ရွေကရ်ာတွေင်  လှုံလ့ဆာ် 

အားလပး မြင်း နှင် ့ ဆံုးမဖတ်ြျေက် ြျေြှတ်သူြျေား၏ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုအလပါ် သိမြင်နားလည်ြှု 

တိုးပွေားလာလစမြင်းတိုက့ို တိုးပွေားလာလစရန် လဆာင်ရွေကရ်ြည်။ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်း လကကာင့် 

လပါ်လပါကလ်ာသည့် မပဿနာြျေားကုိ ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းရာတွေင် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံြှု  

သဟဇာတမဖစ်ြှုနငှ် ့အန္တရာယ် လလျော့ပါးလစြှုတိုအ့တွေက် အလလး ား လဆာင်ရွေကရ်ြည်။  

(ဂ) လယ်သြားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းဆိုသည်ြျော ရတာင်သူ လယ်သြား ြျားနှင့့် ၎င်းတို၏့ 

ရတာင်းေိုချက်ြျားကို ဗဟိုမပုလျက်  လယ်သြားြျားကုိယ်တိငု် ပူးရပါင်း 

ပါဝင်ရောင်ေွက်သည့် အရတွ အ့သကုံြလှယ်မခင်းေိုင်ော ရကျာင်းမပင်ပ သင်သကားရေး 

နည်းလြ်းတစ်ခုမြစ်သည် (FAO - ၂၀၀၂)။  FFS သည်  ေက်စုံလွှြ်းမခုံ သင်ယူြှု 

ရလ့လာြျားအတွက်  ပလက်ရြာင်းတစ်ခုမြစ်ပပီး ရေသေိုင်ော စိုက်ပျိုးရေး စနစ်၏ 

စွြ်းရောင်ေည်ကုိ တိုက်ရုိက်မြစ်ရစ သိုြ့ဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍မြစ်ရစ  အရထာက် အကူမပုရသာ 

ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် အမြင်ြျားကုိ စိုက်ပျိုးရေးအရမခမပုြဟုတ်ရသာ်လည်း သည့်တိငု်  ကုိင်တွယ် 

ရမြေှင်း ရပးသင့်သည်။ ၎င်းသည် လတာင်သလူယ်သြားြျေား၏ လလ့လာသင်ယူြှုြျေားကို  

အလမြမပုကာ အန္တရာယ် နည်းပါးသည့် စိုက်ပျေိုးလရးဆုိင်ရာ စီြြံန်ြ့ွေဲြှု နည်းလြ်းအသစြ်ျေား 

စြ်းသပ်လလ့လာပပီး လယ်သြားြျေား ံသို ့မဖန်လ့ေလပးမြင်းမဖစ်သည်။ ဤသိုလ့ဆာင်ရွေကမ်ြင်း အားမဖင့် 

လက်လတွေက့ျေလသာ ဗဟုသတုနှင့် ကျွေြ်းကျေင်ြှုြျေားရရှလိစပပီး တစ်ဦးမြငး်မဖစ်လစ အဖွေဲ လုိ့က်မဖစ်လစ 
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ဆံုးမဖတ်ြျေက်ြျေြှတ်ရာတွေင်တိုးတက်လာြည်မဖစ်သည်။အင်ဒိနုီးရှားနိုင်ငရံှိ ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

သည် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲြှုကုိ နားလည်သလဘာလပါက်ပပးီ လမပာင်းလဲလာသည့် ြိုးရွောသွေနး်ြှုပုံစံနှင့် 

လိုက်လလျောညီလ ွေ ရှိလစလရးအတွေက် အလိုက်သင့် လမဖရှင်းနိုင်ြည့်နည်းလြ်းြျေားကုိ 

လဖာ် ုတ်လပးသည်။ စုိက်ြင်းအတွေင်း ြိုးလရြျေိန်ြှတ်တြ်း  ားရိှ တုိင်းတာပပီး အဓိပ္ပာယ် ဖွေင်ဆုိ့မြငး် 

လရလြျွေတာစုလဆာင်းနည်းလြ်းြျေား သုံးစွေဲမြငး် ကိလုည်း မပုလုပ်သည်။  

 

(ဃ) လယ်သြားအြျေင်းြျေင်း ပညာလပးမြင်း  

ဤလုပ်ငနး်သည် ရာသီဥတုနှင် ့ သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်  ိလရာက်စွော 

တိုးြျေဲ မ့ြင့်တင်နိုင်လရးအတွေက် ကကီးြားလသာ အလားအလာလကာင်းရှိသည်။ လတာင်သူ အြျေင်းြျေင်း 

လလ့ကျေင် ့ ပညာလပးနည်းလြ်းကုိ လတာင်သလူယ်သြား ပညာလပး သြားနှင် ့ လတာင်သလူယ်သြား 

လှုံလ့ဆာ်လရးသြား ဖွေဲ စ့ည်းပုံတစ်ြု ဖန်တီးလပးရြည်။ ဤအစီအစဉ်၏ ရည်ရွေယ်ြျေက်ြျေားြာှ 

လွေြ်းမြုံနိုငလ်သာ ဧရိယာတိုးပွေား လာလစရန်နှင် ့ လယ်သြားအလရအတွေက် အလမြာက်အြျေားသုိ ့

လရာက်ရှိလာလစရန်တုိအ့မပင် ပညာလပး လုပ်ငနး်ကကိုးပြး်ြှုြျေား လရရှည်တည်တံ့ြှုကို 

အားလပးရန်မဖစ်သည်။ လတာင်သအူြျေင်းြျေင်း ပညာလပး အစီအစဉ်ြျေားကုိ အပူပိငု်းလဒသြျေားတွေင် 

လတွေရ့လလ့ရှိပပီး အစိုးရ၊ အစိုးရ ြဟုတ်လသာ အဖွေဲ အ့စည်းြျေား စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူြျေားနငှ့် ပုဂ္ဂလိက 

ကုြ္ပဏီြျေားအပါအေင် အြျေိုးြျေိုးလသာ ပညာလပးလုပ်ငနး် လဆာင်ရွေကသ်ူ ြျေားြ ှ

သုးံစွေဲလျေက်ရှကိကသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် သဟဇာတမဖစ်လသာ 

စိုက်ပျေိုးလရး၏ အဓိကြဏ္ဏိုင်(၃)ရပ်မဖစ်လသာ  ုတ်ကနု်တိုးတက်ြှု၊ ရာသီဥတုဒဏ်ကိ ု

ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြှုနှင် ့ဖန်လုံအိြ်ဓါတ်လငွေ  ့ ုတ်လွေတ်ြှု လလျော့ြျေလရးတုိက့ို  အလ ာက်အကူမပုသည်။ 

၄.၆.၃ ပညာလပးေန် ြ်းြျေားအတွေက် တိုးတက်လကာင်းြွေန်လသာ သင်တန်းပစ္စည်း  

ပညာလပးလုပ်ငနး်အတွေက် သင်တန်း|ပညာလပးဆုိင်ရာ ကကားြြံျေားကုိ အြျေိုးအစား နှစြ်ုတွေင် 

အဆင့်နစှ်ဆင့်မဖင် ့ လဆာင်ရွေက်ရန် အဆုိမပု ားသည်။ ပ ြအြျိေုးအစားြာှ ဗဟိုဌာနြျေားအတွေင်း 

အလုပ်လုပ်ကိငု်ပပီးသင်တန်းလပးမြင်းမဖစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရး ကုန ု်တ်လုပ်ြှုတွေင် 

ဆံုးမဖတ်ြျေက်ြျေြှတ်ရန်အတွေက်  အသံုးေင်လသာ အသိပညာကိ ု လဖာ် ုတ်ရသည်။ 

ဒုတိယကကားြအံြျေိုးအစားြှာ လယ်သြားနှင့် အနီးကပ်ဆံုးမဖစ်ပပီး စိုက်ပျေိုး ြိုးလလေသဆုိင်ရာ 

ပညာလပးလုပ်ငနး်ြျေားတွေင် ပါေင်လဆာင်ရွေကရ်သည်။ ၎င်းတိုသ့ည် လယ်သြား အသိငု်းအေိုင်း၏ 

လိုအပ်ြျေက်ြျေားကုိ ပိုြိုနားလည်လအာင် စုစည်းလဆာင်ရွေကန်ိုငရ်န် လလ့ကျေင့်သင်ကကားပပီး 

အလလး ားရြည့် စိုက်ပျေိုးြိုးလလေသ ဆုိင်ရာ  အစိတ်အပိုငး်ြျေားကုိ ရှာလဖွေရြည်။ ၎င်းတိုသ့ည် 

စိုက်ပျေိုး ြိုးလလေသ ေန်လဆာင်ြှု လုပ်ငနး်ြျေားြ ှ ရယသူုးံစွေဲ နိုငရ်ြည်မဖစ်ပပးီ  ုတ်လုပ်သူ 

ကကားြြံျေားနငှ့် ပူးတွေဲြျေိတ်ဆက်ကာ ကိကု်ညီြှုရှလိစရြည်။  
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ပု ံ ၄.၁၄ ပညာလပးေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျေား - လူ ုပညာလပး (ေ)ဲ နှင် ့ သရုပ်မပလုပ်ငန်း (ယာ) 

(Source: Extension Division, DOA) 

 

၄.၇ ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမြင်းနှင့် ကျေား၊ ြ ကဏ္ဍ 

 

 “လိင”် ဆုိသည်ြှာ  ရယာက်ျားနငှ့်ြနိ်းြ ကိသုာ ေည်ညွှန်းမခင်းြဟုတ်ေဲ ပုလ္လ ိင် နှင့် 

ဣတ္တ ိလိင် သောဝကုိ ရြာ်ညွှန်းမခင်းမြစ်သည်။ လိင်တစ်ြျိုးချင်းအတွက်  လူအ့ြွဲ  ့ အစည်းြှ 

လက်ခြံှတ်ယထူားရသာ အေည်အရသွးြျား သိုြ့ဟုတ် ဝိရသသ လက္ခဏာ ြျားကုိ 

ေုိလိုသည်။လူသားြျားသည် ကျား သိုြ့ဟုတ် ြ အမြစ် ရြွးြွားလာသကပပီး အြျိုးသြီး ြျား 

နှင်အ့ြျိုးသားြျားပသီေန် ရလ့လာသင်ယူရနသကေသည်။ ကျား/ြ ခဲွမခားြှုအမြင်ြျားသည် 

ယဉ်ရကျးြှု/ထုံးတြ်းဓရလ့ြျားအတွင်း နှင့ ် ယဉ်ရကျးြှု/ ထံုးတြ်းဓရလ့တစ်ခုတည်း အတွင်းြှာပင် 

လွန်စွာကွမဲပားမခားနားလျက်ေှသိကပပီး နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်လျက် ေှိသက သည်။ အချိန်သကာလ 

နှင့အ်တူ ရမပာင်းလဲလျက် ေှိသကသည်။ သိုရ့သာ် ထုံးတြ်းဓရလ့ အားလုံးအတွင်းတွင် ကျား/ြ 

ခွဲမခားြှုက အြျိုးသြီး နှင့ ် အြျိုးသားြျားအတွက် အာဏာ နှင့် 

အေင်းအမြစ်ြျားကုိေံုးမြတ်ရပးသည်  (FAO, 2009) ။  

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျား/ြကွာဟြှု သည်ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်း မြင်ရတွေ့ရသာ ပံုစတံစ်ခုမြစ်ပပီး 

အြျိုးသြီးြျားသည် အြျိုးသားြျားနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုနထ်ုတ် အေင်းအမြစ်ြျား၊ ရငွရသကး 

အေင်းအနှီး နှင့ ်  အသကံရပး ဝန်ရောင်ြှု လုပ်ငနး်ြျား ေယူပိုငေုိ်င်နိုင်ြှုတွင်  

နည်းပါးလျက်ေှရိသကာင်းရတွေ့ှိေသည်(အက်ြ်ရအအို- ၂၀၁၁)။ CSA အရမခအရနတွင် 

ဤကွာဟချက်သည် ေင်ရပါငတ်န်းရောင်ေွက်ေြည့် ကွငး်လုပ်ငန်းြျား အတွက် အြျိုးသြီး နှင့် 

အြျိုးသားြျား တန်းတူ ရောင်ေွကခ်ွင့ ်ေြည်ြဟုတ်ဟု ေုိလိုသည်။ CSA အတွက် ကျား/ြတံု ့မပန်ြှု 

နည်းလြ်းတစ်ခုကုိထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကကျား/ြတစ်ြျိုးချင်းစီတို၏့ ပကတိ အရမခအရနြျား၊ 

သီးမခား လုိအပ်ချက်ြျားနှင့ ် ဦးစားရပးြျားက် အသိအြှတ်မပုေြည်မြစ်ပပီး အြျိုးသြီးြျားနငှ့် 
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အြျိုးသားြျား တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့ေ်ေှိရစေန် အလိုင့ှာ CSA ေီဇိုင်းရေးေဲွ ရောင်ေွကေ်ာတွင် 

လုံရလာက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပးေြည်မြစ်သည်  (Nelson and Huyer, 2016). ။  

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုသည် လူတိုင်းကိ ု  ိြိုက်လစပါသည်။ သိုလ့သာ် လူတုိင်း အညီအြျှေ 

ြြံစားကကရပါ။ ဤ ိြိုက်ြှုြျေားနငှ့် လိုက်လလျောညီလ ွေလနနိုင်လသာစွေြ်းရည် ြတူညီကကပါ။ 

ြတူညီလသာအုပ်စုြျေားသည် ြတူညီလသာနည်းလြ်းြျေားမဖင့်  ိလတွေ  ့ ြံစားကက သည်ြှာ 

 င်ရှားပါသည်။ လူြှုလရးအရ ပိုငး်မြားလသာ ကျေား၊ ြ တို၏့ အြန်းကဏ္ဍနှင့် လူြှုအဆင့်အတန်း 

ကွောမြားြျေကြ်ျေားအရ အြျေိုးသြီးြျေားနငှ့် အြျေိုးသားြျေားသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှု ဒဏ်ကိ ု

ြတူကွေဲမပား လတွေ ့ကကုံ ြံစားကကရပါသည်။ 

 စိုက်ပျေိုးလရးသည် အြျေိုးသြီးြျေား အ ူးသမဖင့် လကျေးလက်အြျေိုးသြီးြျေား၏ 

အသကလ်ြွေးြှုအတွေက် အြျေက်အမြာကျေပါသည်။ စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ြှုအလပါ် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုသည် အြျေိုးသြီးြျေားကုိ အ ူးအားမဖင့် စားနပရ်ိက္ခာြလုံမြုံ ြှုကို ြံစားရ လစပါ သည်။ 

ဖွေံ ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျေားတွေင် ပျေြ်းြျှေအားမဖင့ ် စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်သား ုတွေင် အြျေိုးသြီး (၄၃) ရာြိုငန်ှုန်း 

(လက်တင်အလြရိကတွေင် (၂၀) ရာြုိင်နှုန်းနှင့ ် အလရှ န့ှင့် အလရှ လ့တာင်အာရှ၊ Sub-Sahara 

အာဖရိကတိုတ့ွေင် (၅၀) ရာြိုငန်ှုန်း) ပါေင်ပါသည်။ ကြ္ဘာတွေင ် တိရ စ္ဆာန် ြန်လနဂျော အြျိေုးသြီး 

သုးံပုံနှစ်ပုံရှိပါသည်။ ၁၉၈၀ နှင့ ် ၂၀၁၀ နှစ ် ြျေားအတွေင်း စိုက်ပျေိုးလရး တွေင် အလုပ်လုပ်သည့် 

အြျေိုးသြီးအလရအတွေက်သည် လမြာက်အလြရိကတွေင် (၃၀) ြှ (၄၃) ရာြုိင်နှုန်း၊ Near East တွေင် 

(၃၅) ြ ှ(၄၈) ရာြုိင်နှုန်းသို ့တိုးပွေားြျေားမပားလာပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ ြုနှစ ် သန်းလြါငစ်ာရင်းအရ မြန်ြာ့လူဦးလရ သန်း(၅၀)လကျော်တွေင် ကျေား၊ြ အြျေိုးြာှ 

(၄၈.၂) ရာြုိင်နှုန်းနှင့ ် (၅၁.၈) ရာြုိင်နှုန်းတို ့ မဖစ်ကကပါသည်။ အဓိက အသကလ်ြွေးြှု ြျေားမဖစ်လသာ 

သီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်း၊ အလသးစားနငှ့် အလတ်စား စီးပွေားလရး လုပ်ငနး်ရှငြ်ျေား၊ တိရ စ္ဆာန်လြွေးမြူသူ၊ 

လရလုပ်ငနး်လုပ်ကိငု်သ ူ အလသးစားြျေားအားလုံးသည် စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့် ဆက်စပ်လျေက်ရှပိါသည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် ဆက်နွေယ်လျေက်ရှိလသာ အန္တရာယ်ြျေားကုိ အြျေိုးသားြျေား က် 

အြျေိုးသြီးြျေားက ပိုြိုြံစားကကရပါသည်။ အ ူးသမဖင့် လကျေးလက် လဒသြျေားတွေင် 

ပိုြိုြံစားကကရပါသည်။ ဧရာေတီမြစ်ေကျွေန်းလပါ်လဒသတွေင် ၂၀၀၈ ြုနှစ် ဆုိင်ကလုံးနာဂစ ်

တိုက်ြတ်စဉ်က အြျေိုးသြီးလသဆုံးြှုက အြျေိုးသားလသဆံုးြှု က် ပိုြို ြျေားမပားလကကာင်း 

ြှတ်တြ်းြျေားရှသိည်။ 

 စားနပရ်ိက္ခာြဖူလုံြှု မြင့်ြားလာလသာအြါ အမြားြိသားစုေင်ြျေားအတွေက် အနစ်နာ ြံကာ 

အြျေိုးသြီးြျေားက အစာြစားဘဲ (သို)့ လလျော့စားကကသည်။ အလုပ်တစ်ြုလုပ်လျှေင် အြျေိုးသြီးြျေားက 

အြျေိုးသားြျေား က် လုပ်ြပိုြိုလလျော့နည်းရကကသည်။ သီးနှံမဖစ ်ွေန်းြှု ညံ့ဖျေင်းမြငး်နငှ့ ်

အ ွေကန်ှုန်းလလျော့ကျေမြင်းလကကာင့် အလုပ်အကိငု်အြွေင့အ်လြ်းြျေား (ဥပြာ - လပါငး်ရှင်းမြင်း၊ 

ရိတ်သိြ်းမြင်း၊ နယ်လလှ ့မြင်း) လလျော့ပါးလာသည်။ 
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 ကျေား၊ ြ တန်းတူညီြျှေြှု (Equality) နှင့ ် တရားြျှေတြှု (Equity) ြှာ ြတူကွေဲမပား လသာ 

အယူအဆမဖစ်လကကာင်း သလဘာလပါကရ်န် အလရးကကီးသည်။ တန်းတူညီြျှေြှု ဆုိသည်ြှာ ကျေား၊ ြ 

အညီအြျှေ ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကမ်ြင်းနှင့် (ဆံုးမဖတ်ြျေက် ြျေြှတ်ရာတွေင)် လူအ့ြွေင့် အလရး 

လဖာ်လဆာင်ရန်အတွေက် တူညီလသာစွေြ်းရည် ဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှု အကျေိုးြံစားြွေင့န်ှင့် 

အရင်းအမြစ်ြျေားရယူနိုင်ြှု၊  ိန်းြျေုပ်နိငု်ြှုတွေင် သာတူညီြျှေရှိမြငး်နငှ့် အလုပ်အကိုင်အြွေင့် အလြ်းနှင့ ်

အသကလ်ြွေးြှုကဏ္ဍအသီးသီးတွေင် တူညီလသာအြွေင့အ်လြ်း ရရှိလစမြင်းတို ့မဖစ်သည်။ 

 Gender Equity တရားြျှေတြှုဆိသုည်ြှာ ကျေားနှင့် ြတိုက့ိ ု ၎င်းတို၏့ လုိအပ်ြျေက်ြျေားအရ 

တရားြျှေတစွော မပုြူဆက်ဆံမြင်းမဖစ်သည်။ တရားြျှေတြှုနှင့ ် သာတူ ညီြျှေြှု နှစြ်ျေိုးလုံးကို CSA 

လုပ်ငနး်ြျေား ပုံလဖာ်ရာတွေင်  ည့်သွေင်းစဉ်းစားရြည် မဖစ်သည်။ 

 အြျေိုးသြီးြျေားကုိ အာဏာအပ်နှငး်မြင်းသည် ၎င်းတို၏့ သာယာေလမပာြှုအတွေက် 

လိုအပ်ြျေက်ြျှေသာြက စိုကပ်ျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ ဖူလုံြှုအတွေက်ပါ ပိုြို 

ကျေယမ်ပန ့်လသာ သလဘာလဆာင်သည်။ စားနပရ်ိက္ခာဖူလံုြှုအတွေက် အဓိကအစိတ်အပိုင်း (၃)ြ ု

မဖစ်လသာ စားနပ်ရိက္ခာ ုတ်လုပ်မြင်း၊ မဖန ့်မဖူးမြင်းနှင့် သုးံစွေဲမြငး်တိုတ့ွေင် အြျေိုးသြီးြျေား သည် 

အလရးကကီးလသာကဏ္ဍြ ှ ပါေင်လျေက်ရှိသည်။ လမြဆီလွှာနှင့် လရ ိန်းသိြ်းလစာင့်လရှာက် မြင်း၊ 

သစလ်တာစိုက်ပျေိုးမြင်း၊ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမြင်းက့ဲလသာ စိုက်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုကို အလ ာက် 

အကူမပုလသာ ရပ်ရွောအသိကု်အေန်းအဆင့် လုပ်ငနး်လပါင်းြျေားစွောကိလုည်း လဆာင်ရွေကက်ကသည်။ 

CSA လုပ်ငနး်အားလုံးသည် ကျားြတန်းတူညီြျှရေးနငှ့်အာဟာေေိုင်ောကိစ္စေပ်ြျား အရပါ်တွင် 

ရပါင်းစည်းလွှြ်းမခုံရေးေဲွထားေြည်မြစ်သည်။  ရတာင်သလူယ်သြား ကျား/ြ ြျား ၏ 

သီးမခားလိုအပ်ချက်ြျားကုိ ဦးတည်ချက်ထားပပီး အကဲမြတ် စိစစ်မခင်း၊ အစီအစဉ်ကုိ 

အရကာင်အထည်ရြာ်ြည့်သူြျား၏ ကျား/ြ ကွမဲပားြှုအရပါ သိမြင် နားလည်ြှုကုိ အရမခခံ 

ရေွးချယ်မခငး် နှင့ ် အြျိုးသြီးကကီးြျား၊ ြိန်းကရလးငယ်ြျား ကိယ်ုစားမပု ဦးရေ အလုံအရလာက် 

ပါဝင်ရသာ အုပ်စုအလိုက်ပါဝင်ြှု ြျားနငှ့် နှင့် ကျား/ြ တစ်ြျိုးချင်းစီ တို၏့ သီးမခား 

လိုအပ်ချက်ြျားနငှ့်ဦးစားရပးြျားကုိ ဦးတည်အရလးထားမခင်း အစေှိသည့် ကျား/ြ စံချိန်စံညွှန်းြျား၊ 

ပါဝင်ြည့်  အခန်းကဏ္ဍနှင့် ထုံးတြ်းဓရလ့ြျားသည် စီြကံိနး် အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် 

အလွန်အကျုံးဝငြ်ည်မြစ်သည်။   

သတင်းအချက်အလက်ြျားစုရောင်းောတွင် အသုးံမပုရသာကိေိယာြျား၊ နည်းစနစ် 

ြျားနငှ့်အညွှန်းကိနး် / ရြးခွန်းြျားသည် ကျား/ြတုံ ့မပန်ြှုေှေိြည်မြစ်သည်။  အြျိုးသြီးြျား 

ကိယ်ုပိုင်ထင်မြင်ယူေချက် ထုတ်ရြာ်ခွင့်ကို လစ်လျူြရှုေ။ အရကာင်အထည်ရြာ်ရေး 

လုပ်ငနး်စဉ်ြျားတွင်ကျား/ြတန်းတူြညီြျှြှုြျားကုိတိုကရုိ်က်ရြာ်မပသည့် ရြးခွန်းြျားပါဝင်ရစေ 

ြည်။ ကျား/ြ ခဲွမခားရြာ်မပသည့် သတင်း အချက်အလက် ြျား ရကာက်ယူ စုရောင်းသင့ပ်ပီး 

ကျား/ြတံု ့မပန်ြှုေှိရသာ အညွှန်းကိနး် ြျားကုိ ြန်တီးရပးပပီး  အကျိုးသက်ရောက်ြှု စိစစ်ောတွင် 

ထုံးတြ်းဓရလ့ြျား၊ ြျိုးနွယ်စု ကွမဲပားြှုြျား၊ ကျား/ြ၊ အသက၊်  အေင့်အတန်း နှင့ ်ောသာရေးတုိက့ို 



 

203 
 

ထင်ဟပ်ရြာ်မပ ေြည်။ အစီအစဉ် ပါဝင် ရောင်ေွကသ်ူြျားအသကား ကျား/ြ တန်းတူညီြျှြှုကို 

တိုင်းတာ နိုငေ်န် သီးမခား အညွှန်းကိန်း ြျားကုိ ရြာ်ထုတ်ေြည်။ လုပ်ငနး်ရောင်ေွကမ်ခင်းေုိင်ော 

ေက်နယ်ွြှုနငှ့် အကျိုးသကရ်ောက်ြှုြျားကုိ ခွဲမခြ်းစိတ်မြာရလ့လာစိစစ်နိုင်ေန်အတွက် 

အချက်အလက ်ြျားကုိ ကျား၊ြ သီးမခားခွဲထားေြည်။ 

 

ပံု ၄.၁၅ CSA နှင့်အာဟာရတွေင် ကျေား၊ ြနှင့် လူြှုတရားြျှေတြှုသလဘာတရားြူလဘာင်  

(© Beuchelt and Badstue, 2013) 

၄.၇.၁ R4 လကျေးလက်ကကံ့ကကံ့ြံနိုင်ရည်ရှိြှု ပဏာြလမြလှြ်းြျေား 

 လကျေးလက်လဒသ ကကံက့ကံြ့ံနိငု်ြှုပဏာြ လမြလှြ်းြျေားဆုိသည်ြှာ ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲြှုြျေားနငှ့် လဖာက်မပနြ်ှုြျေားကုိ ပိုြိုနလန် ူ ကကံက့ကံြ့ံနိငု်လစရန် ရပ်ရွောလဒသ အသိကု ်

အေန်းြျေားကုိ ကူညီလပးသည့် ဘက်စုလံွှြ်းမြုံ အန္တရာယ်စီြံြန ့်ြွေဲြှု နည်းလြ်း မဖစ်သည်။ R4 သည် 

 ုတ်လုပ်ြှုပစ္စည်းြျေားကုိ ရယသူုးံစွေဲလစနိငု်ရန်နှင့ ်R4 ပဏာြ လမြလှြ်း၏ အုတ်မြစ် တစ်ြုမဖစ်လသာ 

Saving for Change အစီအစဉ်ြှတစ်ဆင့် အြျေိုးသြီးြျေား၏ လငွေစုလဆာင်းြှုအဖွေဲ ြ့ျေားကုိလည်း 

လ ာက်ပံ ့ ပံ့ပိုးလပးမြင်း အားမဖင့်လည်း အလ ာက်အကူမပု သည်။ အြျေိုးသြီးြျေားသည် 

အြွေင့အ်ာဏာလပးမြင်းြံရသည်ဟု လကကးလကကာ်ကကသည်။ လမြယာ၊ ြျိေုးလစ့၊ စုိက်ပျေိုးလရနှင့် 

လသာက်သံုးလရ ရယသူုးံစွေဲနိုငြ်ှု တိုးပွေားလာသည့်အမပင် အလရး၊ အဖတ်၊ အတွေက်နှင့် စီးပွေားလရး 

လုပ်ငနး် သင်တန်းြျေားြှလည်း အကျေိုးြံစား ကကရသည်။ လရသယ်ရန ် အိြ်ြှ လေးလံစွော သွေားရန် 

ြလိုလတာ့သမဖင့် အြျေိန်ကုနသ်ကသ်ာပပီး၊ သားသြီးြျေားကုိ မပုစုလစာင့်လရှာက် ရန်၊ အလသးစား 

စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းြျေား လုပ်ကုိင်ရန် အြျေိန်ပိုရြည်မဖစသ်ည်။ 
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ပု ံ၄.၁၆ ဆုိင်ကလုံး“ဂီရ”ိ တိုက်ြတ်ပပီးလနာက် Cash for work အစီအစဉ်တစ်ြုတွေင် 

တာလပါငတ်စ်ြုမပင်ဆင်ရာတွေင် အြျေိုးသြီးြျေား ပါေင်လဆာင်ရွေကလ်နကကပုံ  

(© IRC Myanmar/Burma / CC BY-ND). 

 

R4 ပဏာြလမြလှြ်းြျေားတွေင် လအာက်လဖာ်မပပါ အလကာင်းဆံုး အလလ့အ ြျေား ပါေင်သည် - 

• လကျေးရွောအဆင့် - ရပ်ရွောအလမြမပု ပူးလပါငး်လဆာင်ရွေကြ်ှု စီြကံိနး်နှင့် စီြ ံ

ြန ့်ြွေဲြှုလကာ်ြတီြျေားတွေင် ကျေား၊ ြ အြျိေုးညီ ပါေင်လဆာင်ရွေက်လျေက် ပုိြိ ုလကာင်းြွေန်လသာ 

ဦးတည်ြျေက်နငှ့် လိုအပ်ြျေက်ြျေားကုိ ပိုြိုတိကျေစွော လဖာ် ုတ်နိုင် မြင်း 

• အြျေိုးသြီးြျေားအတွေက်သာ ရည်ရွေယ်လသာ လုပ်ငနး်ြျေားတွေင် ပါေင်မြင်းနှင့ ်

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်စုိက်ြင်း  ူလ ာင်မြင်း၊ စပါးတိုးြျေဲ  ့ စုိက်ပျေိုးမြင်း ကဲ့သိုလ့သာ 

စီးပွေားလရးအြွေင့်အလြ်းြျေား တုိးတက်လာလစမြင်း 

• ရုိးရာအစဉ်အလာအရ အြျေိုးသြီးြျေားအတွေက်သာ ရည်ရွေယ် ားလသာ လငွေစု လငွေလြျေးအဖွေဲ ၊့ 

(အိြ်လ ာင်စ ု အရင်းအမြစ်ြျေားတိုးပွေား၊ တည်ပငိြ်လာလစသည့်) ကဲသ့ိုလ့သာ 

လုပ်ငနး်ြျေားတွေင် အြျေိုးသားြျေားပါေင်လာလစမြင်း 

• ဇီေရူပနှင့်လူသားရှုလ ာင့်သွေင်မပင်ြျေား၊ ကျေား၊ြ ဆကန်ွေယ်ြှုြျေားအပါအေင်) 

နှစြ်ျေိုးလုံးကိ ု ည့်သွေင်းစဉ်းစားကာ လူြှုလဂဟဆုိင်ရာ ဆံုြှတ်ြျေားကုိ  င်ဟပ ်လစမြင်း 

• လပါငး်ကူးဆက်သွေယ်ြှုကို လဖာ် ုတ်ပပီး - လပါငး်စည်းြှုကိ ု အားလပးကာ ြူေါဒြျေား ကုိ 

တစ်သားတည်း မဖစ်လစမြင်း 

https://www.flickr.com/photos/eu_echo/9780851903/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/


 

205 
 

၄.၇.၂ ကျေား၊ ြ ြွေဲမြားသည့် လူြှုအကာအကွေယ ်

 လူြှုကာကွေယ်လရးအစီအစဉ်ြျေားသည် ဆင်းရဲြှုလလျော့ြျေလရးြဟာဗျေူဟာြျေား၏ အဓိက 

ကျေလသာ အစိတ်အပိုင်းြျေားမဖစ်ကကသည်။ ၎င်းတိုတ့ွေင် လူြှုအလ ာက်အပံ့ (ဥပြာ - 

လငွေလွှဲလမပာင်းလပးမြင်း၊ လကျောင်းအာဟာရလကျွေးလြွေးမြင်း၊ လုပ်အားအတွေက် အစားအစာ) နှင့ ် လူြှု 

အာြြံ (သကက်ကီးရွေယ်အုိနှင့် ြသန်စွေြ်းသူြျေား၊ အလုပ်လက်ြဲ့ အာြြံ) တို ့ ပါေင်သည်။ CSA နှင့ ်

ြျေိတ်ဆက် ားသည့် လူြှုကာကွေယ်လရးြူေါဒ ြျေားနငှ့် အစီအစဉ်ြျေား၊ ဒီဇိုင်းသည် ကကီးြား 

လသာအကျေိုးသကလ်ရာက်ြှုရှိလစရန် အြွေင့အ်လြ်းြျေားကို ဖန်တီးလပးသည်။ 

 ၎င်းတိုြ့ှာ  

• လကျေးလက်လဒသအြျေိုးသြီးြျေားအား သဘာေအရင်းအမြစ် စီြြံန ့်ြွေဲသူြျေား၊ ြိြင ် ြျေား၊ 

မပုစုလစာင့်လရှာက်သူြျေားအမဖစ် ၎င်းတို၏့ အြန်းကဏ္ဍကို မြှင့တ်င်လပးမြင်း 

• ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့် သဟဇာတမဖစ်လစြည့် လုပ်ငနး်ြျေားနငှ့ ် သဘာေအရင်း 

အမြစ်ြျေားကုိ ပိုြို ိလရာက်စွော စီြြံန ့်ြွေဲရာတွေင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန ် ဘဏ္ဍာလရး ဆုိင်ရာနှင့ ်

လူသားစွေြ်းရည် မြှင့တ်င်လပးမြင်း 

• ေင်လငွေြျေိုတ့ဲ့ဆငး်ရဲမြင်း၊ စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံြှုနှင့် ရာသီဥတုအန္တရာယ် လမြပုံြျေား 

ကဲသ့ိုလ့သာ ြျိေတ်ဆက်လနသည့် စံနှုန်းြျေား၊  ိြိုက်ြှုြျေားနငှ့ ် စီးပွေား၊ လူြှုနငှ့ ်

ပတ်ေန်းကျေင် ိြိုက်ြှုြျေား ပါေင်လစရန် ရှုလ ာင့်လပါင်းစုံ ဦးတည်သတ်ြှတ်  ားမြင်း 

• ဆုိးရွေားလသာ ရာသီဥတုမဖစ်ရပ်ြျေား လပါ်လပါက်လာသည့်အြါ အြျေိန်ြီနှင့ ်

လမပာင်းလွေယ်မပင်လွေယ် တုံ ့မပန်ြှုြျေား တိုးမြငှ့်လပးနိုငရ်န် ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ် လသာ 

ကကိုတင်သတိလပးစနစ်ြျေားနငှ့် သတင်းအြျေက်အလက် စနစြ်ျေားနငှ့် လူြှုကာကွေယ် 

လစာင့်လရှာက်လရး စီြြံန ့်ြွေဲြှုကို ြျေိတ်ဆက်လပးရန် 

• ေင်လငွေတိုးလစရန် ရည်ရွေယ်လျေက ် လူ ုအလုပ်အကိငု် အစီအစဉ်ြျေား လရးဆွေဲလျေက ်

တစ်ြျေိန်တည်းြှာပင် စွေန ့်ပစ်ပစ္စည်း စီြြံန ့်ြွေဲမြင်း၊ သစလ်တာမပန်လည်စိကု်ပျေိုးမြင်း နှင့ ်

လမြဆီလွှာတုိက်စားြှု ကာကွေယ်မြင်းတိုအ့တွေက် “Green Job” ြျေား ဖန်တီး လပးမြင်း 

• ရာသီဥတုလမပာင်းလဲြှုနငှ့ ် ဆက်နွေယ်လနလသာ ြလရရာြှုြျေားနငှ့် ဆုိးကျေိုးြျေားကုိ 

လလျော့ြျေရန်အတွေက် လြျေးလငွေနှင့် ရာသီဥတု အာြြံကဲ့သိုလ့သာ အဓိကကျေသည့် ဘဏ္ဍာလရး 

ေန်လဆာင်ြှုလုပ်ငနး်ြျေားကုိ လူြှုကာကွေယ်လစာင်လရှာက်မြငး်နငှ့် ြျေိတ် ဆက်လပးမြင်း 

 

၄.၇.၃ CSA သို ့အကျေိုးမပုပုံ 

 အြျေိုးသြီးြျေားသည် ၎င်းတို၏့လဒသန္တရဗဟုသတု၊ ကျွေြ်းကျေင်ြှုနှင့ ် လူြှုအရင်းအနှီး 

လပါ်ြူတည်လျေက် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလစလရးြျေားအတွေက် အလရးကကီးလသာ 

စွေြး်လဆာင်ြှုြျေားကုိ တက်ကကစွော မပုလုပ်ကကသည်။ အြျေိုးသြီးြျေားကုိ ရာသီဥတုဒဏ် ြံရ သည့် 



 

206 
 

သားလကာင်ြျေားအမဖစ် ရှုမြင်မြင်းသည် အကန ့်အသတ်ရှိပပီး လွေယ်သလယာင်မပုလွေန်း သည်။ 

အြျေိုးသြီးြျေားတွေင် အရင်းအမြစ်ြျေား ရယသူုးံစွေဲနုိင်ပါက စိုက်ြင်းြှ အ ွေကန်ှုန်း သည် ၂၀-၃၀ 

ရာြိုငန်ှုန်းတိုးတက်လာနိုငပ်ပီး၊ ကြ္ဘာလပါ်ရိှ ငတ်ြွေတ်လနလသာ လူသားဦးလရ ၁၂-၁၇ ရာြိုငန်ှုန်း 

လလျော့ြျေနိုင်ြည်မဖစ်သည်။ 

 CSA နည်းပညာြျေားအပါအေင် စိုက်ပျေိုးလရးနည်းပညာြျေားကုိ အြျေိုးသြီး လက်ြ ံ

ကျေင့်သုံးမြင်းဆိုင်ရာ သုလတသနက အြျေိုးသြီးြျေားသည် ဘဏ္ဍာလငွေနှင့် သတင်းအြျေက် 

အလက်ြျေားရရှနိိုငြ်ှ အကန ့်အသတ်ြျေားနငှ့် လုပ်ငနး်ပြာဏကိုသာ လမဖရှင်းလပးနိုငပ်ါက 

အြျေိုးသြီးြျေားသည် ဆန်းသစတ်ီ ွေင်ြှု ကိရိယာနှင့ ် နည်းစနစ်ြျေား၏ ဒီဇိုင်းဆွေဲပပီး၊ လိုက်နာ 

သုးံစွေဲနိငု်လကကာင်း မပသလျေက်ရှသိည်။ 

နိဂုံး 

 သတင်းအြျေက်အလက်၊ အရင်းအမြစ်ြျေားနငှ့် အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် စွေြး်ရည်ရှိ ပါက 

အြျေိုးသြီးလယ်သြားြျေားသည် CSA အလလ့အ ြျေားကုိ လိုက်နာ ကျေင့်သုံးကက သည်။ 

သိုလ့သာ်လြျေးလငွေ၊ နည်းပညာနှင့် စုိက်ပျေိုးသွေင်းအားစုြျေား၊ စွေြး်ရည်မြှင့တ်င်ြှုနှင့ ်အိြ်လ ာင်စအုတွေက် 

ဆံုးမဖတ်ြျေက ် ြျေြှတ်လရးကိစ္စြျေားတွေင် ကျေား၊ ြ လွေန်စွောကွောဟြှုသည် အြျေိုးသြီးြျေား 

လိုက်နာကျေင့်သုံးနိုငြ်ှုကို အဟန ့်အတားမဖစ်လစပါသည်။ ဤအဓိကကျေလသာ အဟန ့်အတားြျေားသည် 

အြျေိုးသြီးပိုင်ဆုိင်လသာ ပစ္စည်းြျေား၊ ေင်လငွေနှင့ ် သာြန်ပိငု်ဆုိင်ြှု အရင်းအမြစ်ြျေား 

ရယသူုးံစွေဲနိငု်ြှုအဆင့်ြျေားနငှ့် ြျေိတ်ဆက်လျေက်ရှသိည်။ ကျေား၊ ြ တန်းတူ ညီြျှေြှု ရှုလ ာင့်ကုိ 

ြူေါဒြျေြှတ်မြင်းနှင့ ် အလကာင်အ ည်လဖာ်မြင်းတိုတ့ွေင် လပါငး်စပ်လပး မြင်းသည် အြျေိုးသြီးြျေားနင့်ှ 

အမြားအြွေင့်အလြ်းနည်းပါးလသာ အဖွေဲ ြ့ျေား၏  ိြိုက် လွေယ်လစြှုကို လဖာ် ုတ်ပပီး 

ကိငု်တွေယလ်မဖရှင်းလပးနိုငလ်စလရးအတွေက် လိုအပ်ြည်မဖစ် သည်။ 
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လကလ်တွေလ့လ့လာရန် အကကံမပု ားလသာ လြါင်းစဉ်အြျေို  ့(ဘွေဲ လ့ွေန်အဆင့်) 

 

1. Soil Conservation as a measure to increase yield and sequester carbon 

2. Disease resistant and early maturing chickpea to boost production / SRI / AWD / Urea  Deep 

Placement 

3. Moisture harvesting for groundnut with windbreak trees in dry zone area 

4. Biogas to replace firewood in rural area 

5. The role of SALT for soil conservation and crop production 

6. The role of mechanization to offset climate change 

7. Strengthening institutional capacity to adapt to CC 

or/ and some other relevant topics…………….. 
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