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စပါးအထြက္တိုးမႈစနစ္(System of Rice Intensification (SRI))

ေျမၾသဇာ၊ ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရ 

အထိအထြက္တုိးရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ကပ္နည္းတြင ္လယ္သမားမ်ားမွလက္ခံက်င့္သုံးရန္တြန္႔ဆုတ္သည့္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ လုပ္အားမ်ားစြာစိုက္ထုတ္ရသည့္

အခ်ိန္ႏွင့္အင္အားကုန္ခမ္းမႈသက္သာျ

ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည့္

အီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိပ္ပ္ပ္ပ္ခ်္အုိခ်္အုိခ်္အုိခ်္အုိ    (ECHO)(ECHO)(ECHO)(ECHO)    အာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္းအာရွမွတ္တမ္း    

အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္    ၂၁၂၁၂၁၂၁၊၊၊၊    ဇြန္လြန္လြန္လြန္လ        ၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    

ထြင္ကရိယာမ်ားျဖင့္ထြင္ကရိယာမ်ားျဖင့္ထြင္ကရိယာမ်ားျဖင့္ထြင္ကရိယာမ်ားျဖင့္    အထြက္တုိး၍ေငြစုျခင္းအထြက္တုိး၍ေငြစုျခင္းအထြက္တုိး၍ေငြစုျခင္းအထြက္တုိး၍ေငြစုျခင္း        

(The Natural Agriculture Journal) ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရျပန္လည္ပံု
အႏုစစမ္နန္အန္ (Nanthanit Anusassananan) 

အီးစီအပိခ္်္အိ ု(ECHO) အာရွေဖါင္ေဒး႐ွင္း၊ ထုိင္းႏိုင္င ံ 

-၅၁၁၈၊ ၀၂-၂၇၈-၄၀၆၈ 
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(System of Rice Intensification (SRI))သည္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္

 - ႏွင္ ့ စပါးပင္တစ္ပင္စီတုိ႔ကုိ ၎၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခအျ

အထြက္တုိးရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္နည္းျဖစ္သည္။

လယ္သမားမ်ားမွလက္ခံက်င့္သုံးရန္တြန္႔ဆုတ္သည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ

လုပ္အားမ်ားစြာစိုက္ထုတ္ရသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈအစဥ္အလာတုိ႔ပါ၀င္သည္။

သာျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ား(ထိုင္း

ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည့္ SRI ကရိယာမ်ားကုိမိတ္ဆက္ေပးမည္။ 

၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရျပန္လည္ပံႏုွိပ္သည္။ 

nantanit_mai@hotmail.com  

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ - မ်ိဳးေစ့၊ 

၎၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခအျပည့္အ၀ေရာက္သည္ 

နည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ SRI ခ်ဥ္း 

ငယ္႐ြယ္ေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 

င္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင ္

) ပို၍လြယ္ကူစြာရႏိုင ္



 
    

    

စေန၊စေန၊စေန၊စေန၊တနဂၤေႏြမွတပါးအျခားရက္တနဂၤေႏြမွတပါးအျခားရက္တနဂၤေႏြမွတပါးအျခားရက္တနဂၤေႏြမွတပါးအျခားရက္မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္အသက္ေမြးအသက္ေမြးအသက္ေမြးအသက္ေမြး၀၀၀၀မ္းေၾမ္းေၾမ္းေၾမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာဆရာႏွင့္ကာင္းဆုိင္ရာဆရာႏွင့္ကာင္းဆုိင္ရာဆရာႏွင့္ကာင္းဆုိင္ရာဆရာႏွင့္    စေန၊စေန၊စေန၊စေန၊    တနဂၤေႏြတနဂၤေႏြတနဂၤေႏြတနဂၤေႏြ    

လယ္သမားလယ္သမားလယ္သမားလယ္သမား    

”ကၽြန္ပ္သည္ဤကရိယာမ်ားကုိေရာင္းရန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္၊ ျပဿနာေျဖ႐ွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ျပဿနာ ႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ရေသာမည္သူပင္မဆုိအေျဖကုိအစဥ္႐ွာလုိၾကပါသည္။ ကၽြန္ပ္သည္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ပါ 

သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိစမ္းသပ္သူမ်ားေလပုိေကာင္းေလျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္အတြက္အ 

က်ိဳးရလဒ္႐ွိသည္သာမကသူတုိ႔အတြက္လည္းအက်ိဳး႐ိွပါသည္။” 

ခ်ဳနာ၀ပ္ ဖါနာ-နဂမ္(Chunawat Phana-Ngam) 



 
ခြန္ ခ်ဴနာ၀ပ္ ဖါနာ-နဂမ္ ကိုမိမိျပဳလုပ္ထားေသာ SRI ကရိယာမ်ားႏွင့္႐ုိက္ထားေသာပုံ 

 

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ပ်မ္းမွ်လယ္သမားမ်ားသည္အသက္၄၀အထက္႐ွိၾကသည္။ ၎သည္လူငယ္ 

မ်ားမွစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိလုံး၀လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္ဟုဆုိလုိသည္မဟုတ္ပါ၊ ဥပမာ- ဘန္ေပါ့၊ ရာခ်္ဘူရီမွလယ္သ 

မားတစ္ဦး၏ကေလးျဖစ္သည့္ ခ်ဳနာ၀ပ္ ဖါနာ-နဂမ္သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာေကာလိပ္ဆရာႏွင့္ 

စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္စပါးစုိက္ပ်ိဳးသည့္လယ္သမားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ၾသဂနဲစ္စပါးမ်ားကုိမိမိစားသုံးရန္ႏွင္ ့

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အစားအစာကုိ စိတ္၀င္စားသူတုိ႔အား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးလုိသူျဖစ္ 

သည္။ သူသည္ပိုမိုလြယ္ကူ၍စရိတ္အကုန္အက် ပုိမိုသက္သာေစေသာနည္းသစ္မ်ားကုိ ႐ွာေဖြခဲသ့ည္။ သူ 

သည္နည္းမ်ိဳးစံုကုိစမ္းၾကည့္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးေစ့ၾကစုိဲက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တုိက္႐ိုက္အေစ့ခ်စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စုိက ္

ပ်ိဳးျခင္း၊ ပလပ္စတစ္လင္ဗန္းမ်ားျဖင့္ ပ်ိဳးၾကဲ၍ေ႐ႊ႔ေျပာင္းစိုက္္ပ်ိဳးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ သူ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 

တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္စုိစြတ္ျခင္းႏွင့္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း 

ကုိတလွည့္စီျပဳလုပ ္ေပးျခင္းျဖင့္စပါးကုိ႐ွင္သန္ေစသည္။ SRI နည္းပညာမ်ားသည္ကုန္က် စရိတ္သက္သာ 

ေစ၍အထြက္တုိး ေစသည္။ 

 

လြန္ခဲ့သည့္ေကာက္ပသီဲးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရာသီႏွစ္ရာသီတြင ္ ဖါနာ-နဂမ္သည္သူ၏႐ိုင္၅၀အနက္ ၁၂ (၈ဟာ 

အနက္ ၂ဟာ) အေပၚတြင္ SRI ကိုအသုံးျပဳကာ ဂ်က္စမင္ဆန္(Jasmine rice)အမ်ိဳးအစားကုိစုိက္ပ်ိဳးခဲ့၍ 

တစ္႐ိုင္စီတြင ္ ၆၅-၇၀တင္း(တစ္ဧကလွ်င ္ ၁၆၂၅-၁၇၅၀ ကီလိုဂရမ္)ထြက္သည္။ သူသည္က်န္းမာေရး 



အတြက္ေကာင္း၍လူသိမ်ားသည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ႐ုိက္စ္ဘယ္ရီစပါးကုိလည္းစုိက္သည္။ သူသည္ ဤစ 

ပါးမ်ိဳးကုိေရထိန္းရန္ခက္ခသဲည့္ေနရာတြင္စုိက္ေသာ္လည္းအထြက္ေကာင္းခ့ဲပါသည္။ မၾကာေသးမီ ေသာ 

ေကာက္ပသီဲးႏွံရာသီ အေတာအတြင္း သူ၏လယ္သည္ မုန္တုိင္းေလးခုေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ သူ၏လယ္ 

တြင္ မ်ိဳးေစ့က်၍ဲစိုက္ေသာ” စုပန္ဘူရ ီ၁”( Supanburee 1) [Ed: အျခားေသာစပါးအမ်ိဳးအစား]သည္ မုန ္

တုိင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္းသူ၏ဂ်က္စမင္ဆန္စပါးမ်ိဳးမွာ႐ွင္သန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အနီးအနား႐ိွ လယ္သ 

မား မ်ားမွာအ့ံၾသၾကပါသည္။ 

 

SRISRISRISRI    ကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း 
SRI သည္ခက္ခ၍ဲလုပ္အားမ်ားစြာစိုက္ထုတ္ရသည့္ေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈကုိလုိအပ္သည္။ SRI သည္ေပါင္း 
သင္ရန္လည္းအလြန္လုိအပ္သည္။ [Ed: ဓေလ့ထုံးစံအရစပါးထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ေပါင္းပင္မ်ားေသေစရန္အ 
တြက္လွ်င္ျမန္စြာစီးဆင္းေသာေရကုိမွီခုိရသည္။ SRI သည္အစုိဓါတ္ေပးခ်ိန္ႏွင့္အေျခာက္ဓါတ္ေပးခ်ိန္ကုိ တ 
လွည့္စီထားသည္၊။ ၎သည္ေပါင္းပင္မ်ား အေညွာက္ထြက္ျခင္းႏွင ့္ႀကီးထြားျခင္းကုိ အားေပးႏုိင္သည္]။          
ဖါနာနဂမ္သည္ေပါင္းသင္ရာတြင္လြယ္ကူေစေသာအဆင္ေျပ၍လုပ္ငန္းကုိေပ်ာ္႐ႊင္စြာလုပ္ႏိုငသ္ည့္ကိရိယာ 
ကုိတ္ီထြင္ခဲ့သည္။ သူတီ္ထြင္ေသာကရိယာသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ႐ွိဘဲ ျပဳလုပ္ရန ္လြယ္ကူသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္တင္သြင္းလာသည့္ပို၍႐ႈပ္ေထြးေသာကရိယာကုိသံုးသည္။ သုိ႔ေသာ္အေျခအေနအမ်ိဳး  

 

မ်ိဳးအတြက္ပံုစံဆြဲထားေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳရာတြင္သူ႔အတြက္ အခက္အခ႐ိွဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဖါနာ 
နဂမ္သည္ဤကရိယာကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏လယ္မ်ားအတြက္ပို၍ သင့္ေလ်ာ္မႈ႐ွိေစရန ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။  
အတန္းမ်ားၾကားတြင္ အ၀ံင္ဂြင္က်ျဖစ္သည့္ လွည့္ေနေသာေပါင္းသင္ကရိယာႏွင ္ ့ျမက္္ရိတ္စက္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး 
ကုိသူတီ္ထြင ္ခဲ့သည္။  
 

 

ဖါနာ နဂမ္၏ လွည့္ေနေသာေပါင္းသင္ကရိယာႏွင့္ျမက္္ရိတ္စက္ 



”ကၽြန္ေတာ္သည္ထုိင္းဘတ္ေငြ၇၀၀၀($၂၃၀USD)ခန္႔ကုန္က်သည့္ ဂ်ပန္ျမက္္ရိတ္စက္ကုိ လုိက္၍ ပံ ု

ေဖၚထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကရိယာသည္ဖိုင္ဘာပလပ္စတစ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၎သည္ေစ်း 

ႀကီး၍ထုိင္းႏိုင္ငံ ႐ွိေျမအေနအထားႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္မႈမ်ားစြာမ႐ွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္သည္၎၏အသုံး၀င္ 

ေသာသေဘာ တရားမ်ားကုိယူ၍ပံုစံကိုကၽြန္ေတာ့္ဘာသာျပန္လုပ္ပါသည္။ ဤကရိယာကုိျပဳလုပ္ရန္ကၽြန္ 

ေတာ္သည္သာ မန္သံကိုသာအသုံးျပဳထားပါသည္။ ျဖတ္ေတာက္ေသာအရာတြင ္ တပ္ထားေသာအရာ 

မွာေပါင္းသင္ေသာ အခါတြင္စပါးမပ်က္ေစရန္ အကာအကြယ္ေပးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ 

၎အားအပူေပး၍ သံသတၱဳကုိေကြးျခင္းျဖင့္ သာမန္ဘလိပ္ဓါးတစ္ခ ု ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အဆုံးတြင ္ ထိ ု

စက္ကုိျပဳလုပ္ရန ္ ထုိင္းဘတ္ေငြ၃၀၀($၁၀USD)သာ ကုန္က်ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သုံးေနေသာဂ်ပန္စက္ 

ကဲ့သုိ႔နီးပါးအလုပ ္လုပ္သည္။ 

 

”ကၽြန္ေတာ္သည္ေပါင္းသင္ရန္အတြက္ လွည့္ေသာေပါင္းသင္စက္အေသးကုိလည္းလုပ္ပါသည္။ ထိုစက္ 

သည္အတန္းမ်ားၾကား႐ိွေျမမ်ားမွလြတ္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္စပါးမ်ားကုိတစ္ဆယ္ငါးရက္ 

ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ရိတ္သိမ္းပါသည္(စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္?)။ ဤလွည့္ေသာေပါင္းသင္စက္သည္ ေပါင္းပင္ 

မ်ားကုိ ေျမဆီေအာက္တြင္ျမွဳပ္လုိက္ပါသည္။ ေအာက္ဂနဲစ္လယ္သမားမ်ားသည္ မိုက္ခ႐ိုေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ား 

ကုိေျမေဆြးျဖစ္ေစေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ လွည့္ေသာေပါင္းသင္စက္မ်ားသည္ ကုန္းရျခင္း 

ႏွင့္ခါးနာျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေစသည့္ လက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္းထက္ငါးဆပုိျမန္ပါသည္။ စက္ငါးလုံးျဖင့္၊ လူငါးဦးကုိ 

တစ္ရက္လွ်င ္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀ကုိသာေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္အခ်ိန္ႏွင္ ့ လုပ္အားမ်ားစြာတုိ႔ကုိ 

သက္သာေစပါသည္”ဟု ဖါနာ နဂမ္ မွေျပာပါသည္။ 

 

ဖါနာနဂမ္မွလည္း SRIေနရာသတ္မွတ္ေပးေသာ တလိမ့္တုံးကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေကာလိပ္မ ွ

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူထုတ္လုပ္ပါသည္။ ”ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စုိက္ပ်ိဳးေသာ စက္ကုိအသုံး မျပဳ 

လုိပါကအတန္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ဖါသာမွတ္အသား ျပဳလုပ္ရမည္ [ေျဖာင့္တန္းစြာစိုက္ႏိုင္ရန္]။ အခ်ိဳ႕ေသာသူ 

မ်ားတုိ႔သည္ မ်ဥ္းမ်ားကုိဆြဲရန ္ ႀကိဳးကုိအသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အဆင္မေျပပါ။ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာထြန္ျခစ္မ်ား 

ကုိမ်ဥ္းဆြဲရန ္ အသုံးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ အမွတ္အသားကုိျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရသည္။ 

အသြားတစ္ႀကိမ္ အျပန္တစ္ႀကိမ္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔တ္ီထြင္ေသာေနရာ သတ္မွတ္ေပးေသာ တလိမ့္တုံးသည္ 

တစ္ႀကိမ္သာျပဳလုပ္ရ သည္။ အေၾကာင္းမွာ၎သည္အလ်ားလုိက္ႏွင့္ေဒါင္လုိက္ကိုတစ္ႀကိမ္းတည္းတြင္ပင္ 

ေနရာသတ္မွတ္ ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္သင္သည္ စပါးပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးထား 

ေသာေနရာတြင္စုိက္ပါ။ သင္၏စပါးပင္မ်ားသည္ စက္ျဖင့္ျဖစ္ေစလက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လြယ္ကူစြာေပါင္းသင္ႏိုင ္

ရန ္ေျဖာင့္တန္းစြာႀကီးထြား ပါမည္။” [Ed: သင္၏အတန္းမ်ားသည္ေကာက္ေနပါကစက္ျဖင့္ျဖစ္ေစလက္ျဖင့္ 

ျဖစ္ေစေပါင္းသင္ရန ္ျဖတ္ သြားသည့္အခါစပါးမ်ားကုိပ်က္စီးေစမည္္]။ 

 

ဖါနာနဂမ္၏ လယ္ယာသုံးကရိယာအမ်ားစုတုိ႔သည္ ေပါ့ပါး၍အသုံးျပဳရန္လြယ္ကူသည္။ ယခင္ကသူသည္ 

လယ္ထြန္စက္က့ဲသို႔ေသာပုိ၍ႀကီးသည့္စက္မ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ရေသာကရိယာမ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္၎ 



တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏႐ႊ႕ံထူေသာ စပါးခင္းမ်ားအတြက္ဆီေလ်ာ္မႈမ႐ိွပါ။ ဖါနာနဂမ္သည္ သူ၏အေတြးအေခၚ 

ကုိေျပာင္းလ၍ဲ လြယ္ကူေသာကရိယာဘက္သုိ႔ျပန္လွည့္ခဲ့သည္။ 

 

”၎သည္သုေတသနျပဳျခင္းျဖစ္သည္”ဟုဖါနာ နဂမ္မွေျပာပါသည္။ ”ကၽြန္ေတာ္သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စပါးစိုက္ 

လယ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္အလြယ္ကူဆုံးေသာကရိယာကုိ႐ွာေဖြလုိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကရိ 

ယာတုိင္းတုိ႔သည္ေလးလံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀၀၀($၃၃၃ USD) 

တန္ဖိုး႐ိွသည့္လယ္ထြန္စက္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ္လည္း ေကာင္းစြာအသုံးမ၀င္ပါ။ ႐ႊ႔ံကုိတူးဆြေသာ 

အခါ ၎သည္အလြန္ေလးေသာေၾကာင့္နစ္သြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္သည္ ေပါ့ပါးေသာ သာမန္ 

ကရိယာမ်ားဘက္သုိ႔လွည့္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေမာပန္းလာေသာအခါ ၎ကုိေဘးသုိ႔ဖယ္၍ ေခတၱနားပါ 

သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အတူတကြအလုပ္လုပ္သင့္ပါသည္။ တစ္ဦးတည္းအလုပ္လုပ္ရသည္ မွာၿငီးေငြ႔စရာ 

ေကာင္း၍ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ေသာ အခါ အလုပ္ျမန္ျမန္ၿပီး၍ ေပ်ာ္စရာ 

ေကာင္းပါသည္။”   

 

ကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း    

 ဖါနာနဂမ္ တ္ီထြင္ခဲ့သည့္ အေစာပုိင္းကရိယာမ်ားမွာျပည့္စံုမႈမ႐ိွပါ။ သူသုိ႔မဟုတ္အျခားေသာလယ္သမား 

မ်ားသည္ ထုိကရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ 

အခါ ျပဿနာ ေပၚလာသည္။ ဖါနာနဂမ္သည္ 

စိတ္မပူပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျပဿနာ 

ေပၚေပါက္လာေသာအခါ သူသည္ ကရိယာကုိ 

ခ်ိန္ဆ၍ဆက္လက္တ္ီထြင္ခဲ့သည္။ ဖါနာနဂမ္မွ 

ေျပာပါသည္ ”ကၽြန္ပ္ျပဳလုပ္ေသာ ကရိယာ မ်ား 

မွာ ျပည့္စံုမႈ မ႐ွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤကရ ိ

ယာမ်ားကုိေရာင္းခ်ရန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ 

ျပဿနာ ႐ွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဿနာႏွင္ ့ ရင္ 

ဆုိငရ္သူတုိင္းအစဥ္သျဖင့္ အေျဖကုိ ႐ွာလုိၾကပါ 

သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူမ်ားစြာပါေသာ အဖြဲ႔ 

တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ စမ္းသပ္အသုံးျပဳသူမ်ား 

ေလ ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အ 

တြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရေစသည္သာမက အျခားသူမ်ားလည္း ရၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ကရိယာမ်ားကုိ 

စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ တ္ီထြင္မႈျပဳရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ လယ္ 

သမားသူငယ္ခ်င္းမ်ားတုိ႔သည္ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကပါသည္။” 

 

SRI အတန္းအမ်ားအၾကားတြင္အေနေတာ္ျဖစ္သည့္ SRI ေပါင္းသင္ကရိယာ 



[မ်ားျပားလာေသာထုိင္းႏုိင္ငံလူ႔အဖြဲအစည္းတြင္ေန႔အခ်ိန္၌လုပင္န္းလုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္အပုိ၀င္ေငြရႏုိင္

ရန္အတြက္အျခားေသာအလုပ္ကုိလည္းလုပ္ၾကသည္။]  ဤ”စေန၊ တနဂၤေႏြလယ္သမားမ်ား”တုိ႔သည္ဖါနာ 

နဂမ္၏ကရိယာမ်ားကုိအသုံျပဳျခင္းျဖင့္အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ျပဿနာမ်ားကုိေျဖ႐ွင္းရန္အေထာက္အကူျဖစ္

ေစသည္။ ၎မွာယခင္ပံုစံထက္ ပို၍အလားအလာေကာင္းသည့္ ကရိယာပုံစံသစ္မ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းသုိ႔ ဦး 

တည္ေစသည္။ ဤကရိယာမ်ားသည္ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ိွ စပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈလယ္ယာစနစ္ကုိ ရည္႐ွည္တည္တ့ံရန ္ အ 

ေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ 

 

ေနာင္လာမည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေနာင္လာမည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေနာင္လာမည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေနာင္လာမည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား 

ထုိင္းႏိုင္ငံ႐ွိစပါးစုိက္ေသာလယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္  စေန၊ တနဂၤေႏြလယ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္အရာ 

ကုိသိႏွင့္ေနသည္ကုိသိထားရန္လုိအပ္သည္။ ” မေမးပါႏွင့္၊ မေစာင့္ပါႏွင့္ လုပ္သာလုပ္ပါ၊“ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ

အေျဖကုိမေမးပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤအရာသည္ျပဿနာသုိ႔ မၾကာခဏဦးတည္ေစသည္။ 

မေစာင့္ပါႏွင့္ သုိ႔ေသာ္ခ်က္ခ်င္းလုပ္ငန္းစလုပ္ပါ။ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိယ္ အားကုိးေသာ 

ေၾကာင့္႐ွင္သန္ႏိုင္ၾကသည္။ ဖါနာနဂမ္သည္ အေကာင္းဆုံးဥပမာျဖစ္ပါသည္။  ပထမတြင္မိမိကုိယ္တိုင္ 

စားသုံးရန္အတြက္၊ ထုိမွတဆင့္ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သည္။ ”ကၽြန္ေတာ့္တြင ္ ၅၀႐ိုင ္ (၈ 

ဟာ)႐ွိသည္။  အျခားေသာသူမ်ားသုိ႔ ၁၀ ႐ိုင္(၁.၆ဟာ)တုိက္႐ိုက ္ ေရာင္းခ်ပါသည္။ စပါးစက္မ်ားသုိ႔ အ 

ခ်ိဳ႕ကုိသာေရာင္းပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ေအာ္ဂနဲစ္စပါးကုိထုတ္ရန္ႀကိဳးစားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့

ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆန္စပါးအတြက္၀ယ္သူကိ ု အေျခခံ၍ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ၿပီးသြားေသာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လယ္သမားအျဖစ္မိမိ၏အနာဂတ္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ လယ္သမား 

မ်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏စပါးမ်ားကုိစပါး ႀကိတ္စက္မ်ားသုိ႔ဆက္လက္ပို႔ေနပါက ေနာင္တစ္ေန႔တြင္လယ္ 

သမား႐ိွေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ နည္းစနစ္အသစ္ကုိတ္ီထြင္ျခင္း၊ ေဖါက္ သည္မ်ား 

ႏွင့္ေစ်းကြက္ကုိ မိမိတုိ႔ဖါသာဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စာသုံးသူမ်ားကုိ သုေတသနျပဳျခင္း၊ အရည္အေသြး 

႐ွိေသာကုန္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း (အေရအတြက္ကိုသာလွ်င္ဦးတည္ျခင္းမဟုတ္)ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားသုိ႔ 

တိုက္႐ိုက ္ေရာင္းခ်ေသာ လယ္သမားအသစ္မ်ားသာလွ်င္ ဆက္လက္႐ွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ ္သည္။ 



 
 

ကၽြန္ေတာ္သည္ လယ္သမားမ်ားတုိ႔၏အိမ္တြင္္အေသးစား စပါးႀကိတ္စက္မ်ားျဖင့္တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ ္

စပါးႀကိတ္သည္ကုိေတြ႔ျမင္လုိပါသည္။ အေသးစားႀကိတ္စက္မ်ားသည္ အႀကီးစားႀကိတ္စက္မ်ားေလာက ္

ထိေရာက္မႈ႐ွိခ်င္မွ႐ွိမည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေန႔တုိင္း မည္သည့္ဆန္အမ်ိဳးအစားကုိ စားသနည္း။ကၽြန္ပ္တုိ႔ 

သည္ မိမိတုိ႔စားသုံးေသာစပါး၏ အရည္အေသြးကုိမသိၾကပါ။ သင္တုိ႔သင္ကၽြန္ေတာ့္ထံမ ွ စီစဥ္ထားေသာ 

ဆန္ကုိမွာယူႏိုင္ပါသည္(အခြံခၽြတ္ သို႔မဟုတ္ စက္ႀကိတ္) သုိ႔မဟုတ္ မႀကိတ္ရေသးေသာစပါးကုိ ကၽြန ္

ေတာ့္ထံမ ွ ပို၍ေစ်းသက္သာစြာ၀ယ္၍မိမိ၏ႀကိတ္စက္ျဖင္ ့ အိမ္တြင္ျပန္၍ႀကိတ္ႏိုင္သည္။  သင္ကုိယ္တိုင္ 

ႀကိတ္လွ်င္ သင္သည္ဖြဲႏုႏွင့္စပါးခံြကုိလည္းရပါမည္။ စပါးခြံမ်ားကုိဂက္စီဖာယာမီးဖိ(ုgasifier stoves) 

မ်ားအတြက္ ေလာင္စာအျဖစ ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ဤအရာသည္ ျပည့္စံုေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။သင္ 

သည္အရည္အေသြး႐ိွေသာ ဆန္ကုိစားရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္သင့္ထံသုိ႔ မေရာင္းမီအခြံခၽြတ္ရေသာ 

အခ်ိန္ကုနသ္က္ သာသည္။” 

 

ခ်ဳနာ၀ပ္ ဖါနာ-နဂမ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္အစားအစာထုတ္လုပ္ေပးသည့္ တာ၀န္ 

႐ွိသူအျဖင့္သိျမင္ေသာ”လယ္သမားအသစ္”အားကုိယ္စားျပဳသည္။ အစုိးရႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတုိ႔တြင္အ 

ေတြးအေခၚမ်ား႐ိွသည္။ ”အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအာဏာပုိင္ျဖစ္လာသည့္ မည္သူမဆုိ လယ္သမားမ်ားအား တုိက ္

႐ိုက္ ေထာက္ပံ့သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔လုိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား 

အား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးစရိတ္သက္သာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္၊ ကရိယာမ်ား၊ တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္စက္မ်ား၏ 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတြင္ကူညီ၍ ေျမဆီအရည္အေသြးႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္မွန္ကန္ေသာအသိ 

ပညာမ်ားေပးသည္ကုိေတြ႔ျမင္လုိပါသည္။လယ္သမားမ်ားအားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္း

အရာတစ္ခုမွာေျမဆီျဖစ္သည္။ ေျမဆီေကာင္းပါက မည္သည့္အရာကုိစိုက္ေစကာမ ူ ေကာင္းစြာႀကီးထြား၍ 



က်န္းမာမည္။ သုိ႔ေသာ္ေျမဆီည့ံပါက မည္သည့္အရာကုိ စိုက္ေစကာမူေကာင္းစြာႀကီးထြားမည္ မဟုတ္ပါ။ 

လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ ေျမဆီတုိးတက္ရန ္ မည္သုိ႔လုပ္ႏိုင္သနည္း။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာရန္ မည္သုိ႔ 

လုပ္ရမည္နည္း။ အစုိးရမွလယ္သမားမ်ားကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ သက္သာရန္အတြက္ မ၀ူါဒအရသာ 

မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။” 

 

ဖါနာ-နဂမ္၏ကရိယာက့ဲသို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအား တိက်မွန္ကန္မႈ႐ိွ၍အာ႐ုံစိုက္မႈ႐ိွရန ္

အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ သူတုိ႔သည္ ျမင့္ေသာအရည္အေသြး႐ွိသည့္ စပါးထုတ္လုပ္ရန ္ ထိေရာက္မႈအ႐ိွ 

ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသင့္ေလ်ာ္မႈ႐ွိသည့္ကရိယာမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္ 

သက္သာေစျခင္းႏွင္ ့လုပ္အားထည့္၀င္မႈတုိ႔အေပၚတိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ စားသုံးသူတုိ႔သည္ 

အရည္အေသြးျမင့္ေသာဆန္စပါးကုိရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွလည္း အက်ိဳးခံစားရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ ဤကရိယာမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ဓါတုပစၥည္းအပၚ အားထားမႈကုိ 

ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

 
 

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ခြန္ ခ်ဴနာ၀ပ္ ဖာနာ ဖာနာ-နဂမ ္(Khun Chunawat 

Phana Phana-Ngam) ကုိဆက္သြယ္ပါ။    

လိပ္စာ- 24 Moo 6, Hnongplahmor Sub-district, Banpong District, Ratburee 70110 

ဖုန္း ၆၆-၈၂-၆၅၂-၅၂၄၆(ထုိင္းႏုိင္ငံျပင္ပ) သုိ႔မဟုတ ္၀၈၂- ၆၅၂-၅၂၄၆ (ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း) 

  


