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စပါ း အထြက္တ ိုးမႈစနစ္(System of Rice Intensification (SRI)

သ ည္။ လယ္သ မားအ သစ္ႏွင္ ့ အ ေတြ႔အ ႀကံဳ႐ွိေသာလယ္သ မားမ် ားတုိ႔သ ည္

တ ည္ျခင္း ထက္စပါ းတုိး တက္ျခင္း 
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ပုိမုိေကာင္း မြန္သည့္စပါ းစုိက္ပ်ိဳ း ျခင္း ၏အနာဂတ္သုိ႔ဦးတည္ျခင္းပုိမုိေကာင္း မြန္သည့္စပါ းစုိက္ပ်ိဳ း ျခင္း ၏အနာဂတ္သုိ႔ဦးတည္ျခင္းပုိမုိေကာင္း မြန္သည့္စပါ းစုိက္ပ်ိဳ း ျခင္း ၏အနာဂတ္သုိ႔ဦးတည္ျခင္းပုိမုိေကာင္း မြန္သည့္စပါ းစုိက္ပ်ိဳ း ျခင္း ၏အနာဂတ္သုိ႔ဦးတည္ျခင္း     

System of Rice Intensification (SRI))သ ည္ ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္

အ ေတြ႔အ ႀကံဳ႐ွိေသာလယ္သ မားမ် ားတုိ႔သ ည္ စပါ း အထ ြက္ျမင့္မား မႈက ိုသ ာဦး

 အ ေၾက ာင္း ႏွင့္ပတ္သ က္၍ သ င္ယူရနု္ပို၍ စိတ ္လႈပ္႐ွား ၾကသ ည္။

၏ခြင့္ျပဳ ခ် က္အ ရျပန္လ ည္ပုံႏွိပ္သ ည္။ 

  

 

 

င္း ႏုိင္ငံတြင ္ ပိုမိုေက် ာ္ၾက ားလ ာ 

စပါ း အထ ြက္ျမင့္မား မႈက ိုသ ာဦး 

အ ေၾက ာင္း ႏွင့္ပတ္သ က္၍ သ င္ယူရနု္ပို၍ စိတ ္လႈပ္႐ွား ၾကသ ည္။ 



ထုိင္း ႏိုင္ငံအ ထက္ အလ ယ္ပိုင္း ေဒသ ၊ အ ထူး သ ျဖင့္ နာေခါ န္စာ၀န္တ ြင္၊  ျမစ္ေၾကာင္း တ စ္ေလ် ာက္၌ ေျမ 

ဆီေျမႏွစ္မ် ား ႐ိွ၍  က ် ယ္ျပန္႔ေသ ာေျမမ် ား႐ိွသ ည္။ ဤေဒ သသ ည္ စပါ း စုိက္ပ် ိဳး ရန္အ တြက္ ေက ာင္း ေသ ာ 

အ ေျခအ ေနမ်ား ႐ိွ၍ အထူး သ ျဖင့္မ်ိဳ း ေစ့ထုတ္လုပ္ရနအ္တ ြက္ေက ာင္း မြန္သ ည္။ 
 

ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္     SRI လက္႐ိွလက္႐ိွလက္႐ိွလက္႐ိွ     ဦ း တည္း တည္း တည္း တည္လမ္း ေၾကာင္းလမ္း ေၾကာင္းလမ္း ေၾကာင္းလမ္း ေၾကာင္း     ----     SRI    ၏၏၏၏    ာ္ာ္ာ္ာ္     ေေေေက်ာ္က်ာ္က်ာ္က်ာ္ ၾကား မႈတုိးတက္လာျခင္း ႏွင့္စီး ပြား ျဖစ္ၾကား မႈတုိးတက္လာျခင္း ႏွင့္စီး ပြား ျဖစ္ၾကား မႈတုိးတက္လာျခင္း ႏွင့္စီး ပြား ျဖစ္ၾကား မႈတုိးတက္လာျခင္း ႏွင့္စီး ပြား ျဖစ္    

အသုံး ျပဳ ျခင္းအသုံး ျပဳ ျခင္းအသုံး ျပဳ ျခင္းအသုံး ျပဳ ျခင္း 
 

SRIကုိ ၁ မ ွ ၅ ႐ုိင(္rai)(၀. ၁၆-၀. ၈ ဧက)ျဖင့္က ်င့္သ ံုး ပါကယ င္း လုပ္ငန္း ကုိသ ာမန္က ်င့္သုံး မႈျဖစ္သ ည့္ မိသ ား 

စုမ် ား သ ို႔မဟုတ္ အ ိမ္နီး ခ်င္း္း မ် ား ႏွင့္လုပ္အ ားခြဲေ၀ျခင္း ျဖင့္ျပဳ လုပ္ႏိုင္သ ည္။ သ ို႔ေသ ာ္ SRI ျဖင့္သီး သ န႔-္ေပါင ္

မုန္႔ဆံေစ ့ သုိ႔မဟုတ္ စီး ပြား ျဖစ္မ်ိဳ း ေစ့က ိုထုတ္လုပ္သ ည့္လယ္သ မား မ် ား အတြက္မွာမ ူ လ ုပ္ငန္း အ ေသ း စိတ္ 

လုပ္ရနအ္လ ြန္ပင္ခက္ခပဲါသည္။ လ ယ္သ မား မ် ားတြင္လုံေလ ာက္ေသ ာက ၽြမ္း က ်င္မႈမ႐ွိပါ က သ ူတုိ႔ သ ည္ 

အ ရည္အ ေသြး ျပည့္မွီေသ ာ SRI ျဖင့္သ ီး သန႔-္ ေပါင္မုန္႔ဆံေစ့ကုိထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘ  ဲ အ ခ်ိန္ကုန္၍ အ ခြင့္ 

အ ေရးဆုံး ႐ႈံး မႈမ် ား စသ ည့္အ က ်ိဳ း ဆက္မ် ား ျဖစ္ပြား မည္။ 

 

ခြန ္ ၀န္ပင ္ခ် ာနာေရာ႔  [Ed: ခြန ္ ၀န္ပင ္ခ် ာနာေရာ႔ကုိ Boonsong’s reflection တ ြင္လည္း ေဖၚ ျပထားသည္။] 

သ ည္ သ ာမုိင္၊  ေခ် ာမ္ဆ င္ နာခြန ္ ဆ ာ၀န္မွလ ယ္သ မားတ စ္ဦး ျဖစ္သ ည္။ သူမသည္ တ စ္ဆ ယ့္ေျခာက္႐ိုင ္

(၇. ၂ဧက )အ ေပၚတ ြင္စပါ း စုိက္ပ် ိဳ း ၍ ဆ န္စပါ း စ္ုိက္ပ် ိဳ း ရန္တ စ္ႀကိမ ္ သုိ႔မဟုတ  ္ အဆ င့္ဆင့္ပ် ိဳ း ပင္အ စည္း မ် ား 

ကုိစိုက္ပ် ိဳ း ထုတ္လုပ္ေပး သူျဖစသ္ ည္။ ဤမ် ိဳ း ေစ့မ် ား ထုတ္လုပ္ရန ္ SRI နည္း ကုိအသုံး ျပဳ သ ည့္အ ျပင္ သူမ 

သည္စိုက္ရန ္ ေနရာအ မွတ္အ သား ျပဳက ရိယ ာကုိျပဳ လုပ္၍ ယင္း ကုိယ ခုအ ခါ တြင ္ နာခြန ္ ဆ ာ၀န္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ 

ပတ္၀န္း က်င္ေဒ သ မ် ားတ ြင ္ SRI စီး ပြား ျဖစ္ထုတ္လ ုပ္မႈအ တြက္အ သုံး ျပဳလ ်က္႐ွိသည္။[Ed:    တ လိမ့္ျဖင့္စုိက္ 

ပ် ိဳ း ရန္အ မွတ္အ သ ား ျပဳက ရိယ ာသ ည္ စပါ း ကုိအတ န္း လုိက္စိုက ္ရာတ ြင ္ ပို၍လြယ္ကူေစ၍ ေျမေနရာကုိ 

ေက ာင္း မြန္စြာအ သုံး ျပဳ ႏုိင္မႈကုိတုိး တ က္ေစၿပီး  စက္ျဖင့္ေပါင္း သ င္သ ည့္အ ခါအ ပင္မ် ား ကုိပ် က္စီး ျခင္း  နည္း 

ပါ း ေစသ ည္။] 
 

” တ ေန႔တြင္ကုမၸဏီမွက ၽြန္ပ္ကုိ ၆၀ရိုင္(၂၄ ဧက)အ တြက္ SRI စပါ း မ်ိဳ း ေစ့မ် ား ကုိစုိက္ခိုင္း သ ည့္အ ခ်ိန္တြင ္

က ၽြန္ပ္သ ည္ SRI က ်င့္သုံး လ ာသ ည္မွာႏွစ္ေပါင္း မ် ား စြာ႐ွိခဲ့ပါ ၿပီ” ဟုခြန၀္န္ပင္က ဆုိပါသ ည္၊ ” စပါ း ပင္မ် ား ကုိ 

အ တန္း လုိက ္ႏွင့္ေနရာလ ပ္ညီညာစြာထ ား ရန္ျဖစ္ပါသ ည္။ ပထ မတ ြင္ က ၽြန္ပ္သ ည္ သ ေဘ ာတူစာခ်ဳ ပ္ကုိ 

လက္မခံခဲ့ပါ။ က ၽြန္ပ္သ ည္ SRI မ် ိဳ း ေစ့ကုိအ တန္း လုိက ္ကုိပင္လွ်င ္ မည္သ ို႔စုိက ္ရမည္ကုိစဥ္း စား ခ့ဲပါသ ည္။ 

က ၽြန္ပသ္ ည္ေန႔ေရာညပါထုိအ ေၾက ာင္း ကုိစဥ္း စား ပါသည္၊  မအ ိပ္ႏိုင္မစား ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ပါသ ည္။ ေနာက္ဆ ံုး တြင ္

က ၽြန္ပ္ထံသုိ႔ပံုစံတ စ္ခုေရာက္လ ာပါသ ည္။ နည္း ပညာ႐ွင္ျဖစသ္ ည့္က ၽြန္မ၏ေမာင္သ ည္ ယ င္း ကုိေဆ ာက္၍ 

လုပ္ငန္း ကုိစတ င္ခဲ့ပါသ ည္။ စာခ်ဳ ပ္ထ တဲြင ္ ၆၀႐ုိင(္၂၄ဧက)ျဖင့္ျပဳလုပ္ရာတြင ္ အ ခက္အ ခမဲ် ား စြာ႐ွိမည္ 

ကုိက ၽ ြန္ပ္သိပါ သ ည္၊ သုိ႔ေသာ္တ န္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သ ည့္အ ေတ ြ႔အ ႀကံဳ ျဖစ္ႏိုင္ပါသ ည္”။ 
 



 

ပ ို၍ေလ းလံေ သ ာပစၥည္းမ ်ားသ ည္စ ပ ါးခင ္းမ ်ားတြင္လ ြယ္ကူစ ြာန စ္ႏ ိုင္ေ သ ာေ ၾက ာင ့္စ ပ ါးပင္မ ်ားတြင ္ထိမ ္းသိမ ္းရ န္ခက္ခ ႏဲ ိုင္ပ ါသည္။ 

    

SRL လယ္ကြက္မ်ားတြင္အစီအစဥ္က်ေသာမ်ဥ္း ေၾကာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလယ္ကြက္မ်ားတြင္အစီအစဥ္က်ေသာမ်ဥ္း ေၾကာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလယ္ကြက္မ်ားတြင္အစီအစဥ္က်ေသာမ်ဥ္း ေၾကာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလယ္ကြက္မ်ားတြင္အစီအစဥ္က်ေသာမ်ဥ္း ေၾကာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 

 

ပထ မဆုံး ေသ ာ နမူနာကုိေဖၚ ထုတ္ျခင္း တ ြင္ စမ္း သ ပ္မႈႏွင့္အ မွား မ် ား စြာပါ၀င္ပါသ ည္။ အ စကတ ည္း က ပင္ 

ခြန၀္န္ပင္သ ည္ ျဖစ္ေပၚလာေသ ာျပသ နာကုိေျဖ႐ွင္း ႏုိင္ရန္၊ အ ဆင္ေျပေခ် ာေမြ႔ရန္ႏွင္ ့ ျမန္ႏႈန္း တုိး ရန္ႏွင့္ 

လ ြယ္ကူစြာသုံး ႏိုင္ရန္ က ရိယ ာမ် ား ကုိအဆက္မျပတ္ျပဳ ျပင္မြမ္း မံသ ည္။ တ စ္ခ်ိန္တည္း မွာပင ္ သ ူမသ ည္ 

သူမ၏၀ယ္ယူသူ မ် ား ႏွင့္စာခ်ဳ ပ္အ တုိင္း ျပီး ေျမာက္ေအ ာင္ြာ အ လုပ္လ ုပ္ေနဆ ျဲဖစ္သ ည္။ 

 

ထုိပထ မသ ေဘ ာတူစာခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ သူမသ ည္စိုက္ပ် ိဳ း ရနအ္ မွတ္အ သ ား ျပဳတလိမ့္တုံး ကုိဆက္တ ိုက္အ သုံး  

ျပဳ သ ည္၊ ၎က ိုထုံး တ မ္း စဥ္လ ာအ ရႀကိဳ း ျဖင့္ အ ပင္အက ြာအ ေ၀းတိုင္း သ ည့္နည္းကုိ တ ပါတ ည္း အ သုံး ျပဳ 

သ ည္။ [Ed: ထ ံုး တမ္း စဥ္လ ာအ ရSRI ျဖင့္စပါ း ပင္ကုိျခား ရန္အတ ြက္အ ထုံး မ် ား လုပ္ထ ား ေသ ာႀကိဳ း ကုိအသုံး ျပဳ 

သ ည္။ ထ ိုႀကိဳ းကုိလ ယ္ကြက္တ ြင္ျဖန္႔သ ည္။ အ ထုံး ကေလ း မ် ားသ ည္အ ပင္ခ်ရမည့္ေနရာကုိေဖၚျပသည္။] 

သုိ႔ေသ ာ္က ရိယ ာကုိမြမ္း မံရန္လုိအ ပ္သ ည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသ ာ္တလိမ့္တုံး သ တၱဳဖြဲ႔စည္း တ ည္ေဆ ာက္ပံ ု

မွာခိုင္ခန္႔မႈမ႐ိွေသ ာေၾက ာင့္ျဖစ္သ ည္။ သူမသ ည္၎အ ား PVC ျဖင့္တ ည္ေဆ ာက္ရန္ႀကိဳ း စားခဲ့သ ည္။ သုိ႔ 

ေသ ာ္မွန္က န္မႈမ႐ွိေသ း ပါ။ သူမသ ည္႐ႊ႔ံမ် ားတ ြင္က ရိယ ာမ် ား မွအ မွတ္အ သ ား ျပဳလုပ္ထား ေသ ာေနရာကုိ စက္ 

ကုိင္တ ြယ္သူမွ႐ွင္း လ င္း စြာျမင္ႏိုင္ရန ္ နမူနာတြငP္VCကုိ ထ ပ္ေဆ ာင္း ျခင္း ျဖင့္ဘ ားကန္႔လ န္႔ျဖတ္ေနရာ တ ြင္ 

အ ေပါက္ေဖာက္သ ည္။ သုိ႔ေသ ာ္စက္မွာအလ ြန္ပင္ေလ းလံေနေသ း၍ ႐ႊ႔ံထဲသုိ႔နစ္သ ြားသ ည္။ က ရိယ ာလိွမ္ ့

ရန္အတ ြက္အ င္အ ား မ်ား စြာလုိ၍  အ ခ်ိန္ႏွင့္အ င္အ ား ႏွစ္မ်ိဳ း စလုံး ကုိျဖဳ န္း တီး မႈျဖစ္ေပၚ ေစပါသ ည္။ ေနာက္ 

ဆုံး တြင ္ သံမဏိဘ ားတ ည္ေဆ ာက္ပံု႐ွိသ ည့္လ က္႐ိွနမူနာပံုစံကုိတ္ီထ ြင္ၾက သ ည္။ 

 



 
၀ န္ပ င္၏စ ုိက္ပ ်ိဳးရ န္အမ ွတ္အသ ားျပ ဳတလိမ ့္တုံးေ န ာက္ဆုံးပ ံုစ ံမထုတ္မ ီ္က အဖန္တလ လဲဲျပဳလုပ ္ရ သည္။ ၎သည္စ ပ ါးစုိက္ခ င္း၏႐ ြ႔ံမ ်ားတြင ္အစ င္း 

ေ ၾက ာင္းမ ်ား၊  စ ပ ါးစုိက္ရ မည့္ေ န ရ ာအမွတ္အသ ားမ ်ားကုိုိထ င္႐ွားစ ြာ္ ျပ ဳလုပ ္ေ ပ းေ သ ာေ ၾက ာင့္ SRI လ ယ္ယ ာလုပ ္င န္းအတြက ္အေက ာင္းဆုံးျဖ စ္သ ည္။ 

 

၀၀၀၀ န္ပင္၏န္ပင္၏န္ပင္၏န္ပင္၏    စိုက္ပ်ိဳ း ရန္အမွတ္အသားျပဳတလိမ့္တုံးတုိးစိုက္ပ်ိဳ း ရန္အမွတ္အသားျပဳတလိမ့္တုံးတုိးစိုက္ပ်ိဳ း ရန္အမွတ္အသားျပဳတလိမ့္တုံးတုိးစိုက္ပ်ိဳ း ရန္အမွတ္အသားျပဳတလိမ့္တုံးတုိး တက္တက္တက္တက္မႈပုံစံမႈပုံစံမႈပုံစံမႈပုံစံ 

 

၀န္ပင္၏ စုိက္ပ် ိဳ း ရန္အ မွတ္အ သား ျပဳတလိမ့္ကုိသူမ၏အ ေတ ြ႔အ ႀကံဳ မွတ ည္ေဆ ာက္ခဲ့သ ည္။ ျပဿနာေပၚ 

လ ာေသ ာအ ခါသူမသ ည္အ ျခား တ စ္ခုက ိုေျပာင္း ၍ ျပဿနာႏွင္ ့ စပါ းအ မ်ိဳ း အ စား တုိ႔အ ေပၚတ ြင္မူတ ည္၍  က ရိ 

ယ ာကုိတ ီ္ထြင္ျပဳ လုပ္သ ည္။ 

 

၀န္ပင္၏က ရိယ ာသ ည္အ ေလ း ခ်ိန္ေပါ ့ပါ း ေသ ာဒီဇိုင္း ပံုစံျဖင့္ျပဳလုပ္ထ ား၍ ကုိင္တ ြယ္ရန္လြယ ္ကူၿပီး အသုံး ျပဳ 

ရန္အဆ င္ေျပသ ည္။ က ရိယ ာကုိဆ ြဲႏိုင္သ ည့္ ပံုစံျဖင့္ျပဳ လုပ္ထ ားသ ည္။ က ရိယ ာသည္အ င္အ ား မ် ား စြာစိုက္ 

ထုတ္မႈမျပဳ ရဘဲ စိုက္ရမည့္ေနရာ၊ အ တန္း မ် ား အ ၾက ားေနရာလပ္အ ေက ာင္းဆုံး ျဖစ္ရန္မ်ဥ္း ၿပိဳင္ႏွင့ ္ ေထ ာင့္ 

မွန္မ်ဥ္း မ် ားကုိျပဳ လုပ္ေပးသည္။ 
 

” က ၽြနု္ပ္သ ည္ SRI စုိက ္ပ်ိဳ း ရန္အ မွတ္အ သ ား ျပဳတ လိမ့္တ ံုးကုိက ၽ ြန္ပ္၏လုပ္ငန္း တြင္အ ေထ ာက္အ ကူျပဳ ရန္၊  

ပို၍အ ဆ င္ေျပရန္၊ လွ်င္ျမန္၍ လ ြယ္ကူရန္ႏွင္ ့ ေဖာက္သ ည္မ် ား မွမွာယူေသ ာလုပ္ငန္းမ် ားကုိၿပီး ေျမာက္ေအ ာင္ 

ေဆ ာင္႐ြက္ႏိငု္ရန္အ တြက္စဥ္း စား ၿပီး တ္ီထြင္ခဲ့သ ည္။” 

- ခြန ္ ၀န္ပင ္ခ် ာနာေရာ႔၊  နာခြန ္ ဆ ာ၀န္လ ယ္သ မား 
 

 

    



စပါး မ်ိဳ းစိတ္အေပၚမူတည္၍စပါး မ်ိဳ းစိတ္အေပၚမူတည္၍စပါး မ်ိဳ းစိတ္အေပၚမူတည္၍စပါး မ်ိဳ းစိတ္အေပၚမူတည္၍     ေနရာတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ျပဳ ျပင္ထြန္ယက္စုိက္ပ် ိဳ းျခင္းေနရာတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ျပဳ ျပင္ထြန္ယက္စုိက္ပ် ိဳ းျခင္းေနရာတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ျပဳ ျပင္ထြန္ယက္စုိက္ပ် ိဳ းျခင္းေနရာတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ျပဳ ျပင္ထြန္ယက္စုိက္ပ် ိဳ းျခင္း     
 

၀န္ပင္သ ည္ SRI စပါ းကုိစီး ပြား ျဖစ္စိုက္ပ် ိဳ း သူျဖစ္သ ျဖင့္သူမတ ြင္ ဘီး အ ႐ြယ ္အ မ်ိဳ း မ်ိဳ း ႐ိွေသ ာစုိက္ပ်ိဳးရန္အမွတ္ 

အ သား ျပဳတလိမ့္တုံး မ် ား စြာလုိအ ပ္သ ည္။ မည္သ ည့္တလိမ့္တုံး ကုိအ သုံး ျပဳ ရန္မွာမူ သူမစိုက္ပ် ိဳ း မည္ဟု ရည္ 

႐ြယ္သ ည့္စပါ း အ မ်ိဳ းအ စားကုိျပဳ ျပင္ထ ြန္ယ က္စိုက္ပ် ိဳ း ေသ ာအ ေလ့အ ထအ ေပၚ တြင္မူတည္၍ ေရြး ခ် ယ္ သ ည္။ 

လုိအ ပ္မႈအ ေပၚမူတ ည္၍သူမ၏စိုက္ပ်ိဳ း ရန္အ မွတ္အ သား ျပဳ တလိမ့္တုံး မ် ားသ ည္ ၃၀x၃၀ စမ၊  ၁၆x၃၀ စမ၊ 

ႏွင့္၂၅x၂၅ စမ တုိ႔ျဖစ္သ ည္။ [Ed: SRI စပါ း ကုိထုံး စံအရ ၂၅x၂၅ စမသုိ႔မဟုတ္ထ ိုထက္ပိ၍ု  က ် ယ္ ျပန္႔ 

သ ည့္ေနရာလုိအပသ္ ည္။] 

 

က ရိယ ာျဖင့္အ မွတ္အ သ ား ျပဳလုပ္ၿပီး သ ည္နွင္ ့ တ စ္ၿပိဳင္နက္စပါ း ပ်ိဳ း ပင္မ် ား ကုိ စိုက္ႏိုင္သ ည္။ လယ္က ြက္မ် ား 

သ ည္လ ြန္က စဲြာမစိုရပါ၊ သ ို႔မဟုတ္ပါ က အ မွတ္အ သ ားမ် ားသ ည္ စပါ း ပ်ိဳ း ပင္မ် ားကုိ အ ျမန္ေ႐ႊ႕ မစိုက္မီ  

လ ြယ္ကူစြာ ေပ် ာက္သ ြား ႏုိင္သ ည္။ [Ed: အ ျမန္ေ႐ႊ႕ ျခင္း(Darting)သ ည္ စိုက္ပ် ိဳး ျခင္း  ပံုစံတ စ္မ်ိဳ း ျဖစ ္

သ ည္။ ဤစာေစာင္တ ြင္႐ွိေသာ ေဆာင္း ပါ း ကုိၾက ည့္ပါ။] ေနာက္ႏွစ္ပတ္အ ၾက ာတြင ္ စပါ း ပ်ိဳ း ပင္မ် ားသ ည္ 

ေက ာင္း စြာ ႐ွင္သ န္ေန၍ အ တ န္း လုိက္ႀကီး ထ ြားလ ာမည္။ 

 
စ ိုက္ပ ်ိဳးရ န္အမ ွတ္အသ ားျပ ဳလုပ ္သည့္တလိမ ့္တုံးျဖ င ့္အမွတ္အသ ားလုပ ္ၿပ ီးသည္န ွင့္တ စ္ၿပ ိဳင ္န က္စ ပ ါးပ ်ိဳ းပ င ္မ ်ားကုိစုိက္ႏ ိုင္သ ည္။ 

 
စ ိုက္ပ ်ိဳးရ န္အမ ွတ္အသ ားျပ ဳလုပ ္သည့္တလိမ ့္တုံးသည္လ ယ္သ မားမ ်ားအားညီမ ွ်စ ြာျခားထ ားသည့္အတ န္းမ ်ားတ ြင္ပ ို၍လြယ ္ကူစ ြာစုိက္ႏ ိုင္ရ န  ္

အေ ထ ာက္အကူျပ ဳသည္။  ဤအရ ာသည္သူတ ို႔အား စ ပ ါးပ င္မ ်ားစြာကုိမ ပ ်က္ေ စ ဘဲပ ို၍လြယ္ကူစ ြာေ ပ ါင္းသ င္ႏုိင ္ရ န္အကူအညီေ ပ းသည္။ 



အတန္း မ်ားတြင္စုိက္ထား ေသာစပါးသည္အတန္း မ်ားတြင္စုိက္ထား ေသာစပါးသည္အတန္း မ်ားတြင္စုိက္ထား ေသာစပါးသည္အတန္း မ်ားတြင္စုိက္ထား ေသာစပါးသည္    ေပါင္း ပင္ထိန္း ရန္လြယ္ကူေစျခင္းေပါင္း ပင္ထိန္း ရန္လြယ္ကူေစျခင္းေပါင္း ပင္ထိန္း ရန္လြယ္ကူေစျခင္းေပါင္း ပင္ထိန္း ရန္လြယ္ကူေစျခင္း     
 

SRI အ တြက ္အတ န္း လုိက္အ စီအ စဥ္တက ် စုိက္ပ် ိဳ း ျခင္း သည္ စပါ း ပင္မ် ား ကုိစီမံေဆ ာင္႐ြက္ရာတ ြင္အ ေရး ႀကီး 

သ ည့္ေပါင္း ပင္ကုိထိန္း ရန္ အ တြက္လ ည္း အ ေထ ာက္အကူျဖစ္သ ည္။ ထုံး တ မ္း စဥ္လာအ ရလ ယ္ယ ာစုိက ္ပ်ိဳ း  

ျခင္း နည္း သ ည္ေပါင္း ပင္မ် ား ကုိထိန္း သိမ္း ရန္ခက္ခသဲ ည္။ လယ္သ မား မ် ားသ ည္ဓေလ့ထုံး စံအတုိင္း စိုက္ထ ား 

ေသ ာလယ္မ် ား  ထဲသ ို႔ျဖတ္၍ ေလွ် ာက္သ ြား ပါက အ ပင္မ် ား ပ်က္စီး ႏုိင္ပါသ ည္။ SRI သ ည္အ တ န္း မ် ားတြင ္

အ စီအ စဥ္တ က် စုိက ္ထ ား ေသ ာေၾက ာင့္လယ္သ မား မ် ားေနျဖင့္စပါ း အ နည္း ငယ္သ ာပ်က္စီး ျခင္း ျဖင့္ေပါင္း မ် ား

ကုိသ င္ႏိုင္ၾကသ ည္။ 

 

 ႀကံ႕ခုိင္ေသာႀကံ႕ခုိင္ေသာႀကံ႕ခုိင္ေသာႀကံ႕ခုိင္ေသာ     လယ္သမား ႏွစ္ဦးလယ္သမား ႏွစ္ဦးလယ္သမား ႏွစ္ဦးလယ္သမား ႏွစ္ဦး ---- မိခင္ႏွင့္သမီးအတူတကြအလုပ္လုမိခင္ႏွင့္သမီးအတူတကြအလုပ္လုမိခင္ႏွင့္သမီးအတူတကြအလုပ္လုမိခင္ႏွင့္သမီးအတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္းပ္ျခင္းပ္ျခင္းပ္ျခင္း 

 

ခြန၀္န္ပင္္တ ြင ္ SRI စပါ း မ် ားကုိစီး ပြား ျဖစ္စိုက္ရန္အ ဖြဲ႔တ စ္ဖြဲ႔႐ွိေသ ာ္လ ည္း သူမ၏သ မီး ျဖစ္သူ မၾက ာမီက တကၠ 

သုိလ္မွဘ ြဲ႔ရေသ ာ ပီဂ်ရီနီး ႐ုရွရ(ီအ ာအ ယ္)သ ည္လ ည္း သူမ၏မိခင္အ တြက္စပါ း ပ်ိဳး ပင္မ် ားကုိထုတ ္လုပ ္ ေပး 

သ ည္။ 

 

စေန၊ တ နဂၤေႏြအ ားလ ပ္ရက္လယ္သ မားက ြန္ယ က္(weekend farmer network) [Ed: “Weekend Farmer 

Network” သ ည္ SRI ကရိယ ာျပဳ ျပင္မြမ္း မံျခင္း ေဆ ာင္း ပါ းတ ြင္ေဖၚ ျပထ ား ေသ ာအယူအ ဆတ စ္ခုျဖစ္သ ည္၊  

ထုိင္း ႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္း အ ျပည့္အ၀အ လုပ္လုပ္ေသ ာ္လ ည္းအ ားလ ပ္ခ် ိန္မ် ား တြင္လယ္ယ ာစုိက္ပ် ိဳ း ေသ ာလ ယ္

သ မားမ် ား] တုိ႔သ ည္လ ည္း စက္မႈလက္မႈသုံး ဓါ တုမွန္ျဖင့္ႏွစ္လႊာျပဳလုပ္ထ ား ေသ ာ က ရိယ ာ” စပါ းတ ေစ့ခ်င္း  

မ် ိဳ း ေစ့ျပဳ လုပ္သ ည့္အ ရာ(single rice seed seeder)” ကုိတ္ီထ ြင္ထုတ္လ ုပ္ခဲ့သ ည္။ အ ေပၚတ စ္ထ ပ္တြင ္

စပါ း ေစ့၏ အ ႐ြယ္အ ရအ ေပါ က္ ၄၃၄ ေပါက္ပါသည္။ ေအ ာက္အ ထ ပ္သ ည္ တူညီေသ ာအေပါက္ 

႐ွိ၍အ ေပၚမွအ ေပါက္မ် ား ႏွင့္တထ ပ္တ ည္း ျဖစ္သ ည္။ စပါ း ေစ့မ် ား ကုိအ ေပၚလႊာတ ြင္ျဖန္႔၍ စပါ း ေစ့မ် ား အ 

ေပါ က္ထဲသုိ႔ က ် လ ာေစရန္ ၎အ ား ျပင္ညီအ တုိင္း လႈပ္ခါသ ည္။ အ ေပါက္အ တန္း လုိက္္ပါေသ ာ ဓါ တုမွန္ဗန္း  

ကို မ်ိဳ း ေစ့ ျဖန္႔ထ ား ေသ ာဗန္း ၏အေပၚတြင္ထ ားသ ည္။ က ် န္သ ည့္အ ေပါက္မ် ားတ ြင္လက္ျဖင့္စိုက္ႏိုင္သ ည္။ 

ဤနည္း သ ည္ အ ေစ့မ် ား အား လြယ္က ူစြာႏွင္ ့ ထိေရာက္စြာျဖန္႔ထ ားရန္အ ေထ ာက္အကူျပဳ သ ည္(တ စ္မိနစ္ 

လွ်င္တ စ္ဗန္း)။  

 

၀န္ပင္သ ည္ မိမိ၏အိမ္ပတ္လ ည္႐ွိေျမကြက္လ ပ္က ိ ု စပါး ပ်ိဳ း ခင္း အ ျဖစ္အ သုံး ျပဳသည္။ သူမထုတ ္လုပ္သ ည့္ 

ပ် ိဳ း ပင္အ ခ်ိဳ႕ (ေဖါက္သည္္မ် ားမွယူလ ာေသ ာမ်ိဳ း ေစ့မ် ား မွ သုိ႔မဟုတ  ္ သူမ၏ကုိယ္ပိုင္မ် ိဳ း ေစ့) တုိ႔က ိုလယ္သ  

မား မ် ားထံသုိ႔ေရာင္း ခ်သ ည္။ အ ခ်ိဳ႕ တုိ႔ကုိ အ စပ်ိဳ း စပါ းတည္ေထ ာင္ၿပီး ေနာက္ အ စားထုိး ရန္အတြက ္အသုံး ျပဳ  

သ ည္။ ယ ခုအ ခါတ ြင္ သ ူမ၏ေဖာက္သ ည္မ် ား အ ထူး ႏွစ္သက္ေသ ာ စပါ း အ မ်ိဳ း အစားမ် ားတ ြင ္ ႐ုိက ္စ္ဘ ယ္ရ ီ

(Riceberry)၊ ေဟ ာမ္မင(္Hormnin)၊ ေဟ ာမ္စုခိုသုိင္း (Hormsukothai)၊ ေဟ ာမ္လ န္နာ(Hormlanna)ႏွင့္ 

ေဂါခုိ(Gorkhor)၄၉တုိ႔အ ပါအ ၀င္ျဖစ္သ ည္။ 

 



ထ ပ္ေဆ ာင္း အ ခ်က္အလ က္မ် ား အတြက္ ေက ် းဇူး ျပဳ ၍ ၀န္ပင ္ခ် ာနာေရာ့ (Wanpen Channarod) 

ကုိဆ က္သြယ္ပါ။ 

လိပ္စာ- 24 Moo 4 Thamai, Chomseang Nakornswan 60120 

ဖုန္း ၆၆-၈၄-၇၅၃-၄၀၀၇(ထုိင္း ႏုိင္ငံျပင္ပ) သုိ႔မဟုတ  ္ ၀၈၄-၇၅၃-၄၀၀၇(ထုိင္း ႏိုင္ငံတ ြင္း ) 
 

 


