
ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီ စပါးခင္းမ်ားတြင ္ပဲပိစပ္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

ပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္မႈပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္မႈပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္မႈပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေရာင္းႏွင့္ေရာင္းႏွင့္ေရာင္းႏွင့္ေရာင္း၀၀၀၀ယ္ေယ္ေယ္ေယ္ေဖါက္ကားမႈဖါက္ကားမႈဖါက္ကားမႈဖါက္ကားမႈကုိကုိကုိကုိရွင္းလင္းေရွင္းလင္းေရွင္းလင္းေရွင္းလင္းေဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္း    ----    လာအုိႏုိင္ငံလာအုိႏုိင္ငံလာအုိႏုိင္ငံလာအုိႏုိင္ငံမွကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳမွကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳမွကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳမွကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳ    

ကာဘီ ေရာ္ဂ်ာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္လုပ္မႈအႀကံေပးသူ 

XPကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ လာအိ/ုတရုတ္ 
 

အယ္ဒီတာ -  ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၂၀၀၉ အၾကားတြင္ကာဘီ ေရာ္ဂ်ာသည ္လာအုိႏုိင္ငံ ဘိုကီအုိ(Bokeo, Laos) တြင္ သဘာ၀ 
ထုတ္ကုန္မ်ား(Natural Products -NPI) ဟုေခၚေသာစုိက္ပ်ိဳးေရး-အေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု ကုိတည္ေထာင္ 
သည့္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ဤ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပဲပိစပ္ကိုေဒသအက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ 
ကားသည္သီ့းႏံွပင္အျဖစ္လူသိမ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ေနေသာသီးႏံွႀကိတ္ခြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္သည့္ လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားတိုးတက္လာရန္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။၂၀၁၁ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစည္းေ၀းႀကီး 
တြင္`စီးပြားေရး-အေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ိဳးပ်က္ေနေသာစီးပြားေရးကြင္းဆက္ကုိ ျဖည့္ဆည္းျခင္း 
`ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပည့္စုံစြာတင္ျပခ့ဲပါသည္။ တင္ျပခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဤေနရာတြင္မွ်ေ၀ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဤေဆာင္းပါးထတဲြင္ကၽြန္ပ္သည ္ ပဲပိစပ္ပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစုေပါင္းျပဳစုထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၎ပစၥည္းမ်ား၏သိပၸံအေျခခံေသာရွင္းလင္းခ်က္၊ ပပိဲစပ္ေစ်းကြက္မ်ား၏စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိမေပးလုိပါ။ ယင္းတုိ႔အစား ဤအပင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္တစ္ဦးခ်င္းအျမင္ကုိပုိမုိေဖၚျပလုိ၍ လာအိုလူမ်ိဳးမ်ားစြာတို႔၏ ဘ၀ 
ကုိမည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္တုိ႔ကိုေ၀ငွမည္ျဖစ္သည္။  

ဤအေၾကာင္းအရာသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ကၽြန္ပ္သည္ လာအုိႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 
ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေနရာမ်ားသို႔ ပဲပိစပ္ထုတ္လုပ္မႈကို မိတ္ဆက္စဥ္က ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိမိတ္ 
ဆက္ေပးလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အဆံုးျဖင့္စပါမည္။ ယခုအခါတြင္ေျမာက္ပုိင္းလာအိုႏုိင္ငံ၏ေနရာေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ 
ပပိဲစပ္ကို စုိက္ပ်ိဳးသည့္ေက်းရြာမ်ားစြာရိွ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပပိဲစပ္တန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထုတ္လ်က္ရိွသည္။  

ေကာက္ပဲသီးႏံွကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေကာက္ပဲသီးႏံွကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေကာက္ပဲသီးႏံွကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေကာက္ပဲသီးႏံွကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည့္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည့္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည့္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခ်က္သုံးခ်က္သုံးခ်က္သုံးခ်က္ 

ကၽြန္ပ္၏ေကာက္ပသီဲးႏံွကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဒႆနိကုိ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခ်က္တြင္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ၁) ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ၂) ထပ္ေဆာင္း-တန္ဖုိးစနစ္တက်ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၃) 
တုိင္းျပည္-တြင္းထုတ္လုပ္ျခင္း …….အစကပင္။  

ကၽြန္ပ္သည ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ေကာက္ပသီဲးႏံွအသစ္ 
ကိုစဥ္းစားသည့္အခါတုိင္း ယခင္ကအဖန္တလလဲဲျပဳလုပ္ 
ခဲ့ေသာအရာကိုအစီခံစစ္ထုတ္ေသာအရာအျဖစ္ သုံး၍ 
ေအာက္ပါအေျခခံ ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖဆိုရာတြင္ အ 
ေထာက္အကူျဖစ္ရန္ - ေကာက္ပသဲီးႏံွအတြက္လြယ္ ကူေသာ 
ေစ်းကြက္ရိွပါသလား၊ လယ္သမားမ်ားအား စိတ္၀င္စား 
ေစသည့္ လံုေလာက္ေသာအက်ိဳးအျမတ ္ ျဖစ္ပါမလား၊ 
ေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားကိ ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မည္မွ် သံုးနုိင္ 
သနညး္။ တစ္ဦးခ်င္းအတြက ္ အသံုးျပဳႏုိင္ ပါသလား၊ 
ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ တန္ဖုိးထပ္တိုး ႏုိင္သလား၊ 
သို႔မဟုတ္ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထြက္ကုန္စိမ္း အျဖစ္ေရာင္း 

မည္လား။ ေမးခြန္းမ်ားကိုပုိ၍ ေစ့စပ္စြာေျဖႏုိင္ေလေလ စုိက္ပ်ုိဳးေရးဆုိင္ရာစနစ္ထသုိဲ႔ အပင္သစ္ကုိမိတ္ဆက္ရန္လြယ္ 
ကူေလျဖစ္မည္။လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထတဲြင္ ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္ကိ ုစတင္တည္ေထာင္ရန္ႀကိဳးစားေသာအခါ အျခားေသာစဥ္း 



လာအိုႏိုင္ငံပဲပိစပ္ႀကိတ္ခြဲစက္အေထာက္အပံ့ပစၥည္း 

စားရန္လိုအပ္သည့္အရာမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈဘက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္၊ 
လက္ရိွစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တြင္ ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္သည္မည္သုိ႔ကိုက္ညီမႈရိွမည္၊ ေပါင္းပင္ထိန္းရန္လြယ္ကူမႈ၊ အပင္ကုိ 
ဂရုစုိက္ျခင္း (ေရေလာင္းျခင္းႏွင့္ အဟာရပ့ံပုိးျခင္းအပါအ၀င္)၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေျခာက္ေစျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကိုမည္သုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ တုိ႔ပါ၀င္သည္။ဤအရာမ်ားသည္ယခင္ ေဖၚ 
ျပခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခ်က္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေကာက္ပသဲီးႏံွမိတ္ဆက္ျခင္းနွင့္ျပန္လည္သက္ဆုိင္သည္။ 
 

ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ေေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ေေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ေေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သင့္သည္ဖစ္သင့္သည္ဖစ္သင့္သည္ဖစ္သင့္သည္။။။။    
ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္တစ္္မ်ိဳးကိုမိတ္မဆက္မီ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ရိတ္သိမ္းေသာသီးႏံွမ်ားကုိေရာင္းရန္ေစ်းကြက္ရိွရမည္။ 
မ်ားစြာေသာအပင္မ်ားသည္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ သို႔ေသာ္ထုတ္ကုန္အတြက္ေစ်းကြက္မရိွပါက ထိုအပင္ကုိပထမ 
ဆုံးရိတ္သိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္မည္သူမွ်ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထက္စိုက္မည္မဟုတ္ပါ။ ပဲပိစပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမာက္ပုိင္းလာအို၊ 
ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းကုန္သည္မ်ားသည ္ ေကာက္ပဲသီးႏံွကိုႏုိင္ငံခ်င္းတြင္ေစ်းကြက္ျပဳလုပ္ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။ 
၎တုိ႔၏ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည ္ေစ်းႏႈန္းကိုျမင့္တက္ေစၿပီး လယ္သမားမ်ားအားပဲပိစပ္ကုိစုိက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္၀င္စားမွကိုျဖစ္ေစသည္။ 
ေသးငယ္ေသာ ပမာဏအတိုင္းအတာအထ ိလာအိုႏုိင္ငံတြင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရိွႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ၿပီး လွ်င္ျမန္စြာေစ်းကြက္ 
တြင္ျပည့္သြားသည္။စားေသာက္ဆိုင္မွလူမ်ားသည္ ပဲပိစပ္မ်ားကို႐ုိးရာဟင္းခ်ိဳမ်ားအတြက္ ပဲပင္ေပါက္ေဖါက္ရန္၀ယ္ၾက 
သည္။ တုိဟူးႏွင့္ ပဲႏုိ႔ေရာင္းေသာသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ႏွစ္စဥ္လုိအပ္မႈမ်ားအရ ပပိဲစပ္မ်ားကိ၀ုယ္၍သိုေလွာင္ၾကသည္။ 
ဤလူမ်ားသည္ တစ္ကီလုိအတြက္ ႏုိင္ငံျခားမွအေျမာက္အမ်ား၀ယ္သူမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေပးလုိေသာဆႏၵရိွ 
သည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက ္ အလြန္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရေစသည့္ 
ေစ်းကြက္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထပ္ေဆာင္းထပ္ေဆာင္းထပ္ေဆာင္းထပ္ေဆာင္း----တန္ဖုိးတန္ဖုိးတန္ဖုိးတန္ဖုိး    ေေေေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားသည္ကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားသည္ကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားသည္ကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားသည္    အေအေအေအေပါင္းလကၡဏာပင္ျဖစ္သည္ပါင္းလကၡဏာပင္ျဖစ္သည္ပါင္းလကၡဏာပင္ျဖစ္သည္ပါင္းလကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ 
 ပဲပိစပ္မ်ားသည ္အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ စက္ရုံအဆင့္တြင္ တန္ဖုိး -ထပ္ေဆာင္းျခင္းလြယ္ကူစြာျဖစ္လြယ္သည္။ တစ္ကမ႓႓႓႓ာ 
လုံးတြင္ ပဲပိစပ္ဆီႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာစက္မႈလုပ္ငန္းရိွေနသည္။ အာရွတြင္ ပဲပိစပ္ 
မ်ားသည္တန္ဖုိး -ထပ္ေဆာင္း၍ ေဒသအဆင့္တြင္နည္းမ်ားစြာျဖင့္အသံုးျပဳၾကသည္ - အပင္ေဖါက္ျခင္းႏွင့္ ေလွာ္ျခင္း။ 
သုိ႔မဟုတ္ ပငံဲျပာရည္၊ ပႏိုဲ႔ႏွင့္ တုိဟူးမ်ားကုိျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေကာင္းစြာအေျခခုိင္၍ ပဲပိစပ္အတြက္ မေရာင့္ရဲႏိုင္ 
ေလာက္နီးပါးရိွေသာအစားအစာႏွင့္ေစ်းကြက ္ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းျပည္တုိင္းျပည္တုိင္းျပည္တုိင္းျပည္တြင္းတြင္းတြင္းတြင္းစနစ္စနစ္စနစ္စနစ္    တက်ထုတ္လုပ္ျခင္းတက်ထုတ္လုပ္ျခင္းတက်ထုတ္လုပ္ျခင္းတက်ထုတ္လုပ္ျခင္း    

အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ရည္မွန္းရည္မွန္းရည္မွန္းရည္မွန္း    ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း။။။။    

လာအိုႏုိင္ငံ၏ပပိဲစပ္ေကာက္ပဲသီးႏံွ အေျမာက္ 
အမ်ားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ပဲငံျပာ 
ရည္၊ ဟင္းခ်က္ဆီ ႏွင့္တိရိ စၧၧ ၧၧာန္အစာအျဖစ္ 
ျပန္ လည္တင္သြင္းေသာသြင္းကုန္အျဖစ္ အဆုံး 
သတသ္ည္။ သို႔ေသာ္တစ္ေန႔တြင္ လာအုိဟင္း 
ခ်က္ဆီႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ပဲပိစပ္စားကုန္ကုိအ 
သံုးျပဳ၍ တိရိစၦာန္အစာပရုိတင္းအရင္း အျမစ္ 
အျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

  

 



တဖန္ ကၽြန္ပ္သည္ ေစ်းကြက္ကုိဦးတည္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ 
အပုိင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္သည္ လူထုပတ္၀န္းက်င္၏ စုိက္ပ်ုိဳးေရးဆုိင္ရာစနစ္အတြင္း ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကို လက္ခံ 
ရန္အတြက္ ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အင္အားျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမည္သီ့းႏံွပင္မ်ားကိ ု
အက်ိဳးအျမတ္-ေစ့ေဆာ္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္သာမဟုတ္ပါက ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ားကိုက်ယ္ျပန့္စြာ လက္ခံမည္ 
မဟုတ္သည့္ပုံေပၚသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ လာအိုႏုိင္ငံအတြင္း ပဲပိစပ္မ်ားသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ ္
ေနေသာေစ်းကြက၀္ယ္လိုအားႏွင့္ လြယ္ကူစြာကုိက္ညီလ်က္ရိွ၍ တိုင္းျပည္-အတြင္းစနစ္တက်ထုတ္လုပ္သည့္တန္ဖုိး 
ကိုထပ္ေဆာင္းသည္။ ၎ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္ ပဲပိစပ္အားယင္းေဒသႏွင့္သင့္ေတာ္ရန္ 
ကူညီျခင္းမွာလည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ပဲပိစပ္ပဲပိစပ္ပဲပိစပ္ပဲပိစပ္    ----    ဘက္စုံရေဘက္စုံရေဘက္စုံရေဘက္စုံရေကာက္ပသီဲးႏံွကာက္ပသီဲးႏံွကာက္ပသီဲးႏံွကာက္ပသီဲးႏံွ 

ပဲပိစပ္သည္ေစ်းကြက္တြင္ တင္ႏုိင္သည္သာမက ဘက္စုံရေကာက္ပသဲီးႏံွလည္းျဖစ္ရံုသာမက ေျပာင္းလဲေသာပတ္၀န္း 
က်င္ႏွင့္လို္က္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏုိင္သည္။ အပင္အမ်ားစုသည္ ေရရရိွႏုိင္မႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္အဟာရ ရႏုိင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရုန္းကန္ျခင္းစသည့္ ျပင္ပလႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားကိုတုံ႔ျပန္နုိင္လိမ့္မည္။သို႔ေသာ၎္တို႔၏ ေနေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈ 
ကိုတုံ႔ျပန္လြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဲပိစပ္မ်ားသည ္ မိမိကိုယ္ကိုပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လို္က္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ျပဳျပင္သျဖင့္ အက်ိုဳး 
သက္ေရာက္မႈပုိမ်ားသည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ သံုးေျမာင့္ပုံအသီးသီးေသာအပင္ႏွင့္ ၎ႏွင့္တူေသာဆန္အမ်ိဳးအစား 
မ်ားက့ဲသို႔ေသာေန႔-ၾကားေနပင္မ်ားထက္သာလြန္သည္။ ေန႔-ၾကားေနပင္မ်ားသည ္ အထူးတလည္တိုးတက္မႈအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္အသက္အရြယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အပူခ်ိန္ကိုရျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္လႈံ႕ေဆာ္မႈတုိ႔ကို 
ရရိွၿပီးေနာက္အပြင့္ပြင့္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ပဲပိစပ္မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈကိုတုံ႔ျပန္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ညတာအရွည္ေပၚတြင္မူတည္၍ 
၎တုိ႔သည ္ မိမိတို႔၏ပတ္၀န္းက်င့္ႏွင့္ပုိမုိကိုက္ညီရန္အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ 
မ်ိဳးကြဲမ်ားမွ ပပိဲစပ္ပင္သည္ ညတာရွည္လာသည္ဟု ခံစားလာရေသာအခါ ၎သည္မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ေသာအဆင့္သုိ႔ 
လွ်င္ျမန္စြာေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ ဆက္ဆံမႈမရိွဘဲရွင္သန္မ်ိဳးပြားေသာအဆင့္တြင္ လွ်င္ျမန္မုွရိွရန္လိုအပ္မည္။တစ္ဘက္တြင္ 
ညတာတုိလာေသာအခါ သတ္မွတ္ထားေသာပပိဲစပ္ပင္သည္ ဆက္ဆံမႈမရိွဘဲရွင္သန္မ်ိဳးပြားေသာ အဆင့္ကိုပုိ၍ 
အခ်ိန္္ၾကာေစလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပုိ၍ႀကီးထြားက်ယ္္ျပန္႔လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္အပင္၏အျမင့္သည္ စုိက္ပ်ုိဳးေသာရက္စြဲ 
အေပၚတြင္မူတည္၍ မ်ိဳးတူေသာ ပဲပိစပ္မ်ားသည ္မ်ားစြာျခားနားႏုိင္သည္။ 

ပဲပိစပ္၏ဤစြမ္းရည္ကုိ လယ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးအတြကအ္သုံးျပဳႏုိင္သည္။ စုစုေပါင္းေကာက္ပသဲီးႏံွအထြက္ (သတ္မွတ ္
ေနရာတြင္ေအာ္ဂဲနစ္ပါ၀င္ေသာ ပမာဏႏွင့္အေစ့ႏွစ္မ်ုိးစလုံး) ကိုအမ်ားဆုံးျဖစ္လုိေသာအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ညတာတိ ု
လာေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္းစုိက္ပ်ိဳးမည္။သို႔ေသာ္ေအးေသာရာသီမစတင္မီ မိမိတို႔၏ပဲပိစပ္မ်ားကိုညတာရွည္လာေသာ 
ကာလအတြင္းစုိက္ေသာသူမ်ားသည္ အထြက္ပုိနည္းေသာ္လည္း အရည္အေသြးပဲပိစပ္မ်ားသည ္ ေနေရာင္ျခည္သက ္
ေရာက္မႈကုိတံု႔ျပန္လြယ္ျခင္းသည္ ဥပမာ အပင္တစ္ပင္စီ၏အရြယ္သည္ ညတာရွည္လာေသာကာလအတြင္း အပင္ 
ပုိ၍ငယ္လိမ့္မည္ျဖစ္၍ တစ္ဧကတြင္မ်ိဳးေစ့မ်ားပုိ၍စုိက္ရန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ (မီွျငမ္းရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ေဒသတြင္ 
ပဲပိစပ္ ေစ့စုိက္ပ်ိဳးႏႈန္းကိုတင္ျပရာတြင္ ၁၆.၄ကီလုိဂရမ္/ရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၀၂.၂ ကီလိုဂရမ္/ဟိုင္ သို႔မဟုတ္ ၉၁.၂ေပါင္ 
/ဧကျဖစ္သည္) 

ေနေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈကုိတံု႔ျပန္လြယ္ျခင္း၏အျခားေသာအသြင္အျပင္မွာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီသည္ ၎၏အပြင့္ 
ပြင့္ေသာအခ်ိန္နွင့္တည္ေနရာႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေသာ တိက်ေသာညတစ္ညအရွည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ 
သည္ကိ ု ဆုိလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီးျခားမ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္ေသာပဲပိစပ္ေစ့မ်ားသည္ အလြန္ေ၀းလံေသာ ေျမာက္-ေတာင္ပုိင္း 
အပူခ်ိန္၊ ေလဖိအား၊ အလင္းေရာင္ေျပာင္းလဲႏႈန္းရိွေသာေနရာသို႔ အပင္ကုိ “ရႈပ္ေထြးျခင္း“မျဖစ္ေစဘဲ - လြယ္ကူစြာ 
သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အပင္ကုိမမွန္ေသာအခ်ိန္တြင္အပြင့္ပြင့္ျခင္းတို႔ကုိျဖစ္ေစျခင္း၊ သို႔ေသာ္ပပိဲ 



စပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အေရွ႕-အေနာက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ တူညီေသာလတီၱတြဒ္ မည္သည္ ့
ေနရာနီးပါး သို႔မဆုိေရႊ႕ႏိုင္၍ စုိက္ႏုိင္သည္။ (ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အီးစီအိခ်္အို အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္သည္ ပဲပိစပ္မ်ိဳး ကြဲ 
မ်ားကုိမေပးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ေဒသတြင္းရိွက်ယ္ျပန္႔ေသာလတၱီတြဒ္မ်ားအတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ိဳး 
အစားကိုစုေဆာင္းရန္အလြန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သသည္)။ 

အျခားေသာပဲမ်ားကဲ့သိုိ႔ ပဲပိစပ္သည ္ ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ကို မိမိတို႔အတြက္အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္သည္၊ ၎တို႔၏အျမစ္မ်ား 
အေပၚတြင္ ရုိင္ဇုိဘီယမ္ ဂ်ာပုိနိကြန္ေခၚ (Rhizobium japonicum)ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္-ဓါတ္ေပါင္းဘက္တီးရီးယားကို လက္ 
ခံသည့္ အဖုမ်ားကုိဖန္တီးႏုိင္ေသာအစြမ္းရွိသည္။သက္ရိွမ်ားအတူေနေသာ္လည္း တစ္ခုအေပၚတစ္ခု သဟဇီ၀အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမရိွသည့္ ဆက္စပ္မႈတြင္ဘက္တီးရီးယားသည ္ ေကာင္းေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္-ကင္းပတ၀္န္း က်င္ကုိရရိွ၍ 
၎နွင့္အတူ ေျမာက္မ်ားစြာေသာအဟာရႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမွ ေပးထုတ္ေသာ ပုိလွ်ံေသာႏုိက္ႀတိဳဂ်င္မွ ပပိဲစပ္ပင္မ်ား 
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသည္။  ဤႏိုက္ႀတိဳဂ်င္-ထုတ္လုပ္ေသာစြမ္းရည္ကုိေျမၾသဇာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲ သီးႏံွ 
အလွည့္က်စုိက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ဆက္စပ္၍အသံုးျပဳသည္။ ဥပမာ၊ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ပူေသာရာသီစပါးစုိက္ခင္းထတဲြင္ စုိက္ေသာ 
ပဲပိစပ္မ်ားသည ္ေနာက္ပုိင္းစုိက္ စပါးသီးႏံွထက္ ၁၀ ရာႏႈန္းပုိ၍ အထြက္တုိးသည္ကုိေတြ႕ရိွခ့ဲသည္ (ေကာင္း ေသာအေျခ 
အေနမ်ိဳးတြင္ ပဲပိစပ္သည္ အနည္းဆံုး ၁၀၀ kg N/ha သို႔မဟုတ ္၈၉ lbs. N/ဧကပဲပိစပ္မ်ားသည ္ေျမဆီ လႊာထြန္ယက္ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလည္း ပုိ၍ေကာင္းေစၿပီးေျမဆီလႊာကို ပသဲီးႏံွ၏ေနာက္ပုိင္းတြင္မ်ားစြာပုိ၍ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ေစသည္။ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ပပိဲစပ္သီးႏံွမ်ားကိုစုိက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ထြန္ယက္ရန္ မည္မွ်လြယ္ကူသည္ကုိ မွတ္ခ်က ္ေပးၾကသည္။ 

ပဲပိစပ္မ်ားကိ ု အသစ္ေသာေနရာတြင္မိတ္ဆက္ေပးေသာအခါ ကာကြယ္ရန္ (လိုအပ္ေသာႏိုက္ႀတိဳဂ်င္-ဓါတ္ေပါင္းဘက္ 
တီးရီးယားကိုစစ္ရန္မိတ္ဆက္ျခင္း)လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ပဲပိစပ္မ်ားကို မိတ္ 
ဆက္ေသာအခါ ပဲပိစပ္ပင္မ်ားအသုံးျပဳရန္သဘာ၀ဘက္တီးရီးယားမ်ား ရိွေနၿပီးသားျဖစ္သည္ကိ ု ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ 
ပဲပိစပ္မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာဘက္တီးရီးယား“ကူးစက္ျခင္း” ျဖစ္ၿပီးမၿပီးစစ္ေဆးရန္အတြက္ အျမစ္မ်ား 
တြင္ အဖုမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းရိွသည္ကိုၾကည့္ရန္ ရင့္ေသာအပင္ကုိဆြဲထုတ္ပါ။ အဖုမ်ားကိုေတြ႕ပါက အတြင္းပုိင္းတြင္အနီ 
ေရာင္ျဖစ္မျဖစ္ၾကည့္ရန္၎အဖုမ်ားကုိခြဲပါ။ အတြင္းပုိင္းတြင္အနီေရာင္ျဖစ္ေနလွ်င္ ၎သည္ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ကိုထုတ္လုပ္ 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။  

ပဲပိစပ္မ်ားသည္ေနေရာင္ျခည္ကုိရွာေဖြရာတြင္ ေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏ္ုိင္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေသာႏႈန္းမွန္ကန္ပါက ( ပဲပိစပ္ 
စုိက္ပ်ိဳးသည့္အကြာအေ၀းသည္ အတန္းမ်ားၾကားတြင္ ၃၀ မွ ၇၅ စမ (၁၂-၃၀ လမ)ႏွင့္ ေတာင္မ်ားအၾကားတြင္ ၂၀ မွ ၃၀ 
စမ (၈-၁၂လမ) ျဖစ္ႏုိင္သည္)။ သို႔ေသာ္မွန္ကန္စြာျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ပါကအမ်ားအားျဖင့္တစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ေပါင္းသင္ရန္မလုိပါ။ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ လယ္ယာမ်ားတြင္ ေပါင္းပင္ထိန္းမႈရလဒ္အေကာင္းဆံုးကုိကၽြန္ပ္တုိ႕သည္ဆန္စပါးအက်န္မ်ားကုိသိမ္းဆည္း၍ 
ေကာက္ရုိးႏွင့္ ရုိးျပတ္မ်ားထဲသို႔စုိက္ျခင္းကိုျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ေတြ႕ရသည္။ ဤအရာသည ္ ေပါင္းပင္မ်ားျကီးထြားမုွကိ ု
ေႏွးေစၿပီးပဲပိစပ္မ်ားကိုအသာစီးေပးသည္။ ပဲပိစပ္မ်ားကိအုသာစီးလုံေလာက္စြာေပးပါက ၎တုိ႔သည္အျခားေသာအပင္ 
မ်ားကုိအရိပ္ေပးႏုိင္သည ္ (ေကာက္ရုိးမ်ားႏွင့္ရုိးျပတ္မ်ားသည ္ ေအာက္ပါစာပုိဒ္တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း အျခားေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေပးသည္။) စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၏မွန္ကန္ေသာႏႈန္းကုိခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာရန္နည္းတစ္နည္းမွာ ပဲပိစပ္ပင္မ်ား 
အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ တြင္ ၃-၅ ရာႏႈန္းခန္႔ေသာေနေရာင္ျခည္သာေျမေပၚသုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္ကုိ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပဲပိစပ္၏ႀကီးမားေသာအရြက္လႊာမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္အမ်ားစုကိုထိမ္းသိမ္းေပး ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ 
 

ပဲပိစပ္မ်ားတြင္သီးႏံွဖ်က္ပုိးမႊားက်ေရာက္မႈမ်ားရိွ၍ အခက္အခဲအမ်ားဆံုးမွာပဲပိစပ္ပင္ေဖါက္ပုိး (မယ္လာနာဂရုိမီဇာ စုိဂ်ယ္ 
-(Melanagromyza sojae) ျဖစ္သည္။ ပဲပိစပ္ပင္စည္ေဖါက္ပုိးသည္ ပဲပိစပ္ပင္စညအ္ေပၚတြင္ ဥမ်ားကိဥုသည္။ 
ဥေပါက္ၿပီးေနာက္ပုိးေလာင္းမ်ားသည ္ အပင္၏အလယ္ကိုစားသည္။ႀကီးလာေသာအေကာင္မ်ားသည္ ပဲပိစပ္ပင္မ်ားကို 



ငယ္၍ေသးေသာအခ်ိန္တြင္ေတြ႕ပါက ၎၏ပုိးေလာင္းမ်ားသည ္ ပင္စည္ႀကီးထြားမႈကိုတန္႔ေစ၍ေသေစေလာကသ္ည္ 
အထိစားႏုိင္သည္။ဆန္စပါးရုိးျပတ္မ်ားထတဲြင္ ပဲပိစပ္စုိက္ျခင္းသည္ အပင္ငယ္မ်ားကိ ု အေကာင္မ်ားအေပၚအသာ စီးႏုိင္ 
ရန္ပုန္းေနသည့္ အခြင့္အေရးလံုေလာက္စြာေပးသည္ဟုကၽြန္ပ္ထင္သည္။ အျခားေသာပဲပိစပ္ဖ်က္ပုိးမ်ားလည္းရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဖ်က္ပုိးမွ် ပဲပိစပ္ပင္စည္ေဖါက္ပုိးေကာင္မ်ားေလာက ္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အလားအလာမရိွပါ။  
ပဲပိစပ္မ်ားကိုလက္ျဖင့္ေျခြႏုိင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အေစ့မ်ားကုိသီးေတာင့္မ်ားမွ တုတ္ႏွင့္ေျခြၿပီး ႀကီး၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ျခင္းအျပားျဖင့္ေလွ႔သည္ကိုသိၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ဤနည္းျဖင့္ ကီလိုဂရမ္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေစ့မ်ားကိ ု ျပင္ဆင္ 
ႏုိင္သည္။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားစပါးအတြက္အသံုးျပဳေသာ ရုိက္တံျဖင့္ပဲပိစပ္မ်ားကုိေျခြႏုိင္သည္။  
 

ပဲပိစပ္မ်ိဳးေစ့၏ အရင္းအျမစ္ကိုရွာရန္ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎ဧရိယာတြင္ ပပိဲစပ္ကိုတစ္ခါမွ်မစုိက္ဘူးေသာ 
ေနရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။  ႏုင္ငံျခားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လတၱီတြဒ္မ်ားႏွင့္ရာသီဥတုမ်ားအေပၚတြင္လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ 
ျဖစ္ႏ္ုိင္ ေသာပဲပိစပ္မ်ားကုိေရာင္းခ်ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရိွသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းတုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈသည္ေစ်းႀကီးႏုိင္သည္။ 
ပုိမုိ၍ေစ်းေတာ္ေသာအရင္းအျမစ္အတြက္ သင္၏ရာသီဥတုႏွင့္အၾကမ္းအားျဖင့္တူညီေသာ လတီၱတြဒ္ႏွင့္ရာသီဥတုရိွသည့္ 
နီးစပ္ေသာေဒသတြင္ ပုိ၍တိုးတက္ေသာေစ်းကြက္ရိွေသာ အျခားေသာပပိဲစပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးေစ့ေရာင္း 
ခ်သူမ်ားကုိရွာပါ။  

ပဲပိစပ္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစုေဆာင္းႏုိင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အပင္မ်ားသည ္ ကိုယ္တိုင္-၀တ္မႈံကူး၍ အမ်ိဳးကြဲမ်ားမွန္ 
ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အပူပုိင္းပတ၀္န္းက်င္မ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိစုေဆာင္းႏုိင္ေသာ လွည့္ကြက္အ 
ေျမာက္အမ်ားရိွသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ပပိဲစပ္မ်ားကို အရိပ္ေအာက္တြင္အသံုးျပဳမည့္အေစ့အျဖစ္အေျခာက္လွန္းပါ။အမ်ား 
အားျဖင့္ ႏွစ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္သံုးရက္ အရိပ္တြင္အေျခာက္လွန္းပါကလုံေလာက္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည ္Cercospora 

kikuchii. မႈိေၾကာင့္အေစ့တြင္ခရမ္းေရာင္စြန္းေသာေရာဂါကူးစက္ႏုိင္သည္ကိုသိရမည္။ ကူးစက္ခံရေသာပပိဲစပ္ကိုစား 
ႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ မႈိမ်ားသည္အေညွာက္ထြက္ျခင္းကုိထိခုိက္ေစေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့အျဖစ္မသံုးသင့္ပါ။ မည္သည္ ့
အေစ့မ်ားကုိမဆို လက္ျဖင့္ေရြးထုတ္ရမည္။ [အေစ့တြင္ခရမ္းေရာင္စြန္းေသာေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ဖေလာ္ 
ရီဒါတကၠသိုလ္မွ ေအာက္ပါက်င့္သုံးမႈမ်ားကိုႀကံျပဳပါသည ္ -၁) ေရာဂါကင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကုိသံုးပါ။ ၂) ေကာက္ပသီဲးႏံွကိ ု
ျမက္ဆန္ေသာေကာက္ပသီဲးႏံွႏွင့္အလညွ့္က်စုိက္ပါ။ ၃) ေကာက္ပသီဲးႏံွအက်န္ေအာက္မွထြန္ပါ။ ၄) အရြက္မ်ားအေပၚ 
တြင္စုိထိုင္းမႈကိုတုိးပြားေစေသာေပါင္းပင္မ်ားကိုထိန္းပါ။  ၅) မ်ိဳးေစ့ကုသမႈကုိသံုးျပဳပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္မ်ိဳးေစ့ 
မွျဖစ္ေပၚေသာေရာဂါမ်ားမွေလ်ာ့နလဲြတ္ကင္းေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၆) ရႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခုခံအားရွ ိ
ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သံုးပါ။ ၇) ကူးစက္မႈရာႏႈန္းျမင့္ေသာမ်ိဳးေစ့အိတ္မ်ားအတြကအ္ေစ့ကိုကုေသာမႈိသတ္ေဆးမ်ားကို 
အသုံးျပဳျခင္းကိုအႀကံျပဳပါသည္။၈) ရင့္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက ္ ပဲပိစပ္ကိုရိတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ရင့္ၿပီးေနာက္ 
ပုိင္း ပဲပိစပ္မ်ားကုိလယ္ကြက္မ်ားတြင္ထားျခင္းသည ္ အရည္အေသြးည့ံေသာပဲေစ့ သို႔မဟုတ ္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိျဖစ္ေစ၍ 
ယခင္ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာအရာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရာတြင္ တန္ျပန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
 

သင္၏မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေရြးၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေအး၍ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္သုိေလွာင္ပါ။ ပုိးမႊား 
မ်ားကင္းေအာင္လည္းထားပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ပုိသတ္ေဆး-ႏွစ္ေသာအ၀တ္စကို ၎တို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားအား သိ ု
ေလွာင္ရန္အသံုးျပဳသည္။ ၎တို႔ကိုေလလံုရန္ေစရန္သတၱဳသတၱာမ်ားကို ဖေယာင္းႏွင့္ပိတ္သည္ဟုလည္း ၾကားဖူးပါ 
သည္။ လာအုိႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ရာသီအတြင္းပဲပိစပ္ကိ ု စုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္မ်ိဳးေကာက္ ပဲသီးႏံွ 
မ်ားကုိအစဥ္မျပတ္ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္၍ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကိုပုံမွန္ရႏုိင္ေသာအခြင့္ကုိျဖစ္ေစသည္။ 
 

ပဲပိစပ္ကုိမိတ္ဆက္ေပးေသာေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္ေပၚမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၌ ပပိဲစပ္မ်ားကိုမိမိတို႔ဘာသာအသုံးျပဳရန္ 
အတြက္စုိက္သည့္သမုိင္းေၾကာင္းရိွသည္။ စီးပြားေရးတြင္စြန္႔စားသူမ်ားသည္အခြင့္အေရးတစ္ခုကိုေတြ႔၍ မုိးရာသအီေတာ 



အတြင္းေတာင္ေပၚလယ္ေျမမ်ားတြင္ပပိဲစပ္္ေစ့မ်ားထုတ္လုပ္ရန္စတင္ခဲ့၍ ထိုပဲပိစပ္ေစ့မ်ားကုိ ေအာက္ပုိင္းေဒသရိွဆန္ 
စပါးစုိက္ပ်ိဳးေသာလယ္သမားမ်ားအားေႏြရာသီအေတာအတြင္းမိမိတုိ႔၏ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေသာလယ္မ်ားတြင္စုိက္ရန္အ 
တြက္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထိုက့ဲသို႔ပင္ မည္သည့္ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မဆို လယ္သမားမ်ား၏လက္ရိွစုိက္ပ်ိဳးေနေသာ 
စနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရမည္။ အသစ္ေသာေကာက္ပသဲီးႏံွႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္အျခားေသာ 
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားေသာအဓိကေကာက္ပဲသီးႏံွကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမလာပါ။ သို႔ေသာ္ လယ္သမား 
မ်ားသည ္ ေကာက္ပသီဲးႏံွအသစ္မ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာေကာက္ပသီဲးႏံွမ်ားႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေနပါက ပုိ၍လြယ္ကူ လိမ့္ 
မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဖြ႕ဲတိုင္းတြင္ အေတြးအေခၚသစ္အတြက္အခြင့္အေရးရယူလုိေသာစီးပြားေရးတြင္စြန္႔စားသူမ်ား 
ရိွသည္။ ဤတစ္ဦးခ်င္းေသာသူမ်ားသည ္ ေကာက္ပသဲီးႏံွအသစ္ကိုလက္ခံရန္အတြက္အျခားသူမ်ားကိုဦးေဆာင္ ကူည ီ
ေသာသ ူျဖစ္မည္။  

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲပိစပ္မ်ားသည ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ေျပာင္းတစ္ဧကအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသေလာက္မထြက္ႏ္ုိင္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ေျမဆီလႊာေျမၾသဇာတုိးတက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားမေပၚလာပါက၊ေျပာင္းကိုမစုိက္ႏုိင္ 
ေသာအခါ/ေနရာမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီဆန္စပါး သို႔မဟုတ ္ ေျပာင္းအတြက ္ ေရလံ ု
ေလာက္စြာမရေသာလယ္ကြက္မ်ားပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ပူေသာေႏြရာသီ ပပိဲစပ္္သီးႏံွမ်ားအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္လု ံ
ေလာက္ေသာေရရိွသည္။  စပါးစုိက္ခင္းမ်ားထတဲြင္ရိွေသာပူေသာရာသီ ပဲပိစပ္္သီးႏံွမ်ားသည္ႀကီးမားေသာ အလွည္႔က် 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကိုအခြင့္ေပးသည္။ပေဲတာင့္ရွည္သည ္ ျမက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ မုေယာႏွင့္ ဂ်ံဳတုိ႔၏ေနာက္ 
တြင္စ္ုိက္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားသည ္ ေျမၾသဇာစိမ္းႏွင့္ဓါတုေျမၾသဇာမ်ားကုိအစားထိုးသံုးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
လာအုိႏုိင္ငံရိွပဲပိစပ္လယ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေျမၾသဇာအပုိကိုမွ်မသုံးပါ။ ယခုအခ်ိန္အထိကၽြန္ပ္တုိ႔ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ခ့ဲရာ လယ္သမားမ်ားသည္ ဤစနစ္ကိုအသုံးျပဳ၍ ၁၀ႏွစ္အထက္ကာလတြင္အဟာရတူးထုတ္ျခင္း 
မ်ားကုိမလုပ္ပါ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္ေပၚမ်ိဳးႏြယ္လယ္သမားမ်ားသည္  အေၾကာင္းရင္းအခိ်ဳ႕တို႔ေၾကာင့္ ပဲပိစပ္ကိ၀ုင္ေငြပုိေကာင္းေသာ ဘိန္း 
ပင္ႏွင့္ေျပာင္းပင္အစားစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ လယ္သမားတစ္ဦးသည ္ သူ၏၀ွက္ထားရသည့္ေ၀းလံေသာေနရာတြင္ရိွေသာ 
ဘိန္းခင္းမ်ားသို႔တေန႔လုံးလမ္းေလွ်ာက္ရန္ေမာလာသျဖင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာပဲပိစပ္မ်ားကို တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ဘိန္း 
ပင္ႏွင့္အစားထိုးစုိက္ခဲ့သည္။ သူသည ္ ယခင္ကေျပာင္းသီးႏံွမွအေတာ္အတန္၀င္ေငြရေသာ္လည္း ေျပာင္းအစား ပဲပိစပ္ 
ကိုေရြးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမွန္အားျဖင့္ ပဲပိစပ္တစ္ကီလိုသည္ေျပာင္းတစ္ကီလိုထက္ပုိ၍တန္ဖုိးရိွ၍ တူည ီ
ေသာ၀င္ေငြအတြက္ သူသည္ပဲပိစပ္အိတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းအိတ္မ်ားေလာက ္ ေတာင္ေပၚလယ္မ်ားမွသယ္ရန္မလိုသည္ 
ကိုက်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

ကၽြန္ပ္သည္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ပဲပိစပ္ကိ ုလာအိုႏုိင္ငံတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမည့္သီးႏံွပင္အျဖစ္ အမ်ားသိရန္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုအက်ဥ္းခ်ံဳးပါမည္။ 

၁။ပဲပိစပ္မ်ားသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ေသာေကာက္ပဲသီးႏံွျဖစ္၍သင္သည္အျမင့္ဆံုး ရိတ္သိမ္း 
ျခင္းကိုမရမီ ၎တို႔၏မ်ားစြာကြဲျပားေသာ ႀကီးထြားသည့္ပုံစံမ်ားကိုနားလည္ရမည္။ 
၂။ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည ္မိမိဘာသာတြန္းအားေပးေသာစနစ္ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပပိဲစပ္ကုိစတင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္မ်ားစြာစည္းရုံးရန္မလုိပါ။ ေကာက္ပဲသီးႏံွ၊ ေစ်း 
ကြက္ႏွင့္ထည့္၀င္ေငြ (ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္လုပ္အား) ကိုသိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎တို႔သည္အားစုိက္ရ 
သေလာက္အက်ိဳးရိွမရိွကိုသာ စဥ္းစားရန္လုိသည္။ 
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