
 

ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပုိင္းရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈအေျခအေနကုိ ေလ့လာစမ္းစစ္ျခင္း 

စာတမ္း 

 

                                          

၂၀၂၀ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္ 

CERTIFICATE COURSE ON INTRODUCTION TO BASIC RESEARCH AND PUBLIC POLICY TRAINING 

FOR HUMAN AND INSTUTIONAL DEVELOPMENT 

     PAÑÑĀ  INSTITUTE 

 

သုေတသနျပဳသူ သင္တန္းသား/ သူမ်ား 

၁။ ေကဇင္မင္းနုိင္  (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) 

၂။ ေနာ္သိဂီ ၤစိုး   (ေဂဘားကရင္လူငယ္ကြန္ယက္) 

၃။ သန္းတုိးေအာင္   (လျခမ္းေျမ- Youth Platform for Social Change) 

၄။ မာကု    (Kantarawaddy Times) 

၅။ ေအာင္သက္ပုိင္  (ေရာင္နီလႈိင္း - CBO) 

၆။ ေစာေက်ာ္ေဇာဟိန္း   (ေဂဘားကရင္လူငယ္ကြန္ယက္) 



မာတိကာ 
ေက်းဇူးတင္လႊာ........................................................................................................................၁ 

အတုိေကာက္စာရင္း................................................ .............................................................. ၂ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္............. ............................................................................................... ၃ 

၁. နိဒါန္း .......... ............................................................................................................... ၆ 

၂. သုေတသနျပဳရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေလ့လာစမ္းစစ္မႈနည္းပညာ .................. .................................. ၉ 

၂.၁ သုေတသနျပဳရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ....... ............................................................................... ၉ 

၂.၂ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈနည္းပညာ  .............. ............................................................................ ၁၀ 

၂.၂.၁ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ပုံနည္းစနစ္ ...... ................................................................... ၁၁ 

၂.၂.၂ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ ေက်းရြာအလုိက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားရာခုိင္ႏွဳန္းျပဇယား .... ................ ၁၁ 

၂.၃ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား .... ................................................................................................  ၁၂ 

၃. ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာေတာင္သူလယ္သမားမိသားစုမ်ား   ..........................................................  ၁၃ 

၃.၁ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္    ............................................................................................... ၁၃ 

၃.၂ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးမႈ......................................................................................................   ၁၆ 

၄. စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ  .....................................................................   ၁၇ 

၄.၁ ပုိးမႊားၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ.................................................................   ၁၇ 

၄.၂ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မႈ  ......................................................................   ၃၀ 

၄.၃ သုံးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႔ပစ္မႈ ........................................    ၃၄ 

၄.၄ ဓာတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်နုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား......................  ၃၈ 

၅. ေတြ႔ရိွခ်က္  ...................................................................................................................    ၄၁ 

၅.၁ အခက္အခဲမ်ား ............................................................................................................    ၄၃ 

၅.၂ အၾကံျပဳခ်က္ ...............................................................................................................    ၄၄ 

၆. နိဂုံး ............................................................................................................................    ၅၀ 

၇. ကုိးကားစာရင္း ...............................................................................................................   ၅၁ 

၈. ေနာက္ဆက္တြဲ ..............................................................................................................   ၅၂  



ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ဤသုေတသနစာတမ္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာေရးသားျပဳစုနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခ့ဲေသာ KONRAD 

ADENAUER STIFTUNG အဖြဲ႔၊ အေျခခံသုေတသနနည္းလမ္းမ်ား ကုိေလ့လာသင္ယူ နိုင္ေစရန္အတြက္ 

သင္တန္း စီစဥ္ေပးပါေသာ ပညာအင္စတီက်ဳႏွင့္သင္ၾကားေပးပါေသာ ဆရာေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း၊ ဆရာ 

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သြင္၊ ဆရာမေဒါက္တာသေျပထြန္း တုိ႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူနိုင္ရန္ ကူညီ 

ေပးပါေသာ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း 

၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး တုိ႔အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သိလုိသမွ်ကုိ ေျဖၾကားေပးပါေသာ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး 

ဌာန၊ သီးႏံွပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခဲြမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ 

ရွိသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 

စကားျပန္အျဖစ္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာေဒသခံမ်ား၊ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏သုေတသန ေမးခြန္းမ်ားကုိ 

အခ်ိန္ေပး၍ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္ကူညီေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး  

ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 

                                                                    သုေတသနျပဳ သင္တန္းသား/သူမ်ား 
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အတိုေကာက္စာရင္း 

- WHO           World Health Organization 

- PAN           Pesticide Action Network 

- CSO     Civil Society Organization 

- GAP     Good Agriculture Practice 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ 

မိမိတ့ုိသုေတသနအဖြဲ႔  စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆုိအလယ္ပုိင္းရွိ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ 

အမ်ား အားျဖင့္စပါး၊ ေျပာင္းေကာက္စသည့္ သီးနံွနွစ္မ်ိဳးကုိ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးျပီး ေျမပဲ၊ ပဲစင္းငုံ၊ ေျပာင္း စေသာ 

သီးနွံမ်ားကုိ တစ္နုိင္တစ္ပုိင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသီးနွံတ့ုိအနက္ စပါးတြင္ပိုးက်မႈ ၆၂% ၊ 

ေျပာင္းတြင္ပိုးက်မွဳ ၃၃% နွင့္ တစ္နုိင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေသာသီးနွံမ်ားတြင္ ပိုးက်ေရာက္မွဳ ၅% ရွိေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာေတာင္သူမ်ားအနက္ ၇၆% သည္ သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ 

ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိဘဲ ေတာင္သူ 

၂၄%သာ တက္ေရာက္ဖူးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ 

ေတာင္သူဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထုိတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း ၆၂%သည္ 

ျပန္လည္အသုံးခ်မႈမရွိဘ ဲ၃၈%သည္သာ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။  

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္မွုရွိ/မရွိျပန္လည္အသုံးျပဳေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိ 

ေမးျမန္းရာတြင္၈၃%ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ 

နည္းလမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆနုိင္ေသာ္လည္း ေတာင္သူအနည္းစုသည္သာ 

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။   

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္နိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားအား 

နည္းလမ္းေပးေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားသည္စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာဝပုိးသတ္ 

ေဆးကုိၾကိဳက္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမွာ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေလာက္မျမန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ပိုးက်လာလွ်င္ သီးႏွံဆုံးရႈံးမွာစိုးရိမ္သျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

လုပ္ခ်င္သည့္အတြက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကုိ ပုိအားသန္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေျဖၾကားထားပါသည္။ 

သုံးစြဲျပီးေသာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္္႔ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္း 

မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားနည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲေသာ ေတာင္သူမ်ား 
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တြင္လည္း အနည္းစုသည္သာ ပုိးသတ္ေဆးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္နည္း သင္တန္း 

မ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ ၉၃% 

သည္ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရျပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူ ၇%သည္ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ 

မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သင္တန္းမတက္ေရာက္ဖူးသူ ၆၂%သည္ သုံးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၿပီး ၃၈%မွာ စနစ္တက်စြန္႔ ပစ္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ေတာင္သူမ်ားထတဲြင္ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူ နည္းပါးေသာ္လည္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ 

သုံးစြဲၿပီးေသာ ဓာတုပုိးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္႔ ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာ 

က်င့္သံုးၾကေၾကာင္းကို သိႏုိင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍စံျပကြက္မ်ား၊ 

စမ္းသပ္ကြက္မ်ားစုိက္ျပပါသည္။ နည္းပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖန႔္ျဖဴး ေပးပါသည္။ 

မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ သုေတသနျခံမ်ားမွ မ်ိဳးထုတ္၍ ေတာင္သူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးလွ်က္ 

ရွိသည္ကိုလည္း သိရပါသည္။ 

ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား ဒီးေမာဆုိျမိဳ့နယ္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစား (၄၁) မ်ိဳး ရိွသည္။ 

တားျမစ္္ထားသည့္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားအား ေဒသအတြင္းသြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရာင္းခ်ေနသည္ကုိ 

မေတြ႔ရပါ။ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး အသံုးျပဳျခင္းသည္ အသံုးမျပဳျခင္းထက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရိွမရွိ 

ေလ့လာစမ္းစစ္ထားေသာ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားမရိွပါ။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ငေျမွာင္ေတာင္ပုိးမ်ား စတင္က်ေရာက္ 

လာျပီး ထုိပိုးမႊားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ားအျပား အသုံးျပဳလာၾကသည္။ 

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈမွာ သိသာစြာျမင့္တက္လာသည္ဟု စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန သီးႏံွ 

ကာကြယ္ေရးဌာနခြဲမွ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

သီးႏွံမ်ားေပၚက်ေရာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားႏိွမ္နင္းရာတြင္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ 

ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းျခင္းဟူ၍ နည္းလမ္း(၂) မ်ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရိွ ေျဖဆုိသူ (၂၂၀) 
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ဦးတြင္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားမွာ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး 

အသုံးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမွဳေၾကာင့္ အက်ိဳးျပဳပုိးမႊားမ်ားကုိ ေသေစနုိင္ေလာက္သည့္အျပင္ ေရထုႏွင့္ 

ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသည္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကုိ မ်ားစြာထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း တရားမ၀င္ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈႏွင့္ တင္သြင္းေနမႈမ်ားကုိ စနစ္တက်စီစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လုိအပ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

ေဒသမွစိုက္ပ်ဳးိေရးဆိုင္ရာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးနွင့္အျခား 

သဘာဝနွင္ ့ ညီညြတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ...မိတ္ေဆြပိုးမ်ားတိုးပြားလာေအာင္လုပ္ေပးျခင္း) သည ္

သီးႏွပံိုးမႊားမ်ားကိုကာကြယ္ရံုသာမက သီးႏွမံ်ားကိုလည္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္အျခားေသာသဘာဝနွင့္ညီညႊတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသာပိုမိုထုတ္လုပ္သံုးစြသဲင္ပ့ါ

သည္။သဘာ၀ပုိးသတ္ေ ဆးသည္ ပိုးမႊားမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းမေသေစႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ပတ္အတြင္း ထိေရာက္မႈ 

ရိွသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ေျမဆီလႊာမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးဆံုးရႈးံမႈမရွသိည့္အတြက ္ ႏွစ္စဥ္သီးႏွၤအထြက္ႏႈန္းကို 

ထိခိုက္မႈမရိွဘဲ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဴးမ်ားမျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူေဘးအႏ ၱရယ ္

ကင္းရွင္းေစပါသည္။  သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသည္ ျပဳလုပ္ရန္အခ်နိ္ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ကုိ ထိခိုက္မႈမရိွသည့္အတြက္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္သံုးစြမဲႈ တိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

သက္ဆိုငရ္ာ ဌာနမ်ားမွလည္း သဘာဝပိုးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္သံုးစဲြသည့္ နည္းပညာအကူအညီေပးရံုသာမက 

ရာဌာနမ်ားမွလည္းသဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္သံုးစြသဲည့္နည္းပညာအကူအညီေပးရံုသာမက လိုအပ္သည္ ့

ပစၥည္းမ်ားလည္း ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး သံုးစဲြသူမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္္စားလာေစရန္ စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးထက္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးကို သံုးစဲြမႈျမင့္တက္လာမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁. နိဒါန္း

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကထား လုပ္ကုိင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေရ့ွေတာင္အာရွတြင္ 

ဒုတိယအၾကီးဆုံး နုိင္ငံျဖစ္သည္။ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကထား 

လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္၀င္ေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ရရိွသည္။ 1စပါးသည္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ စပါး 

စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ မိုးရာသီတြင္စပါးကုိ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးၿပီး ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတြင္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ 

ေျပာင္းႏွင့္ ပအဲမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ေႏြစပါးမ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳး 

ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အျခားေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ 

ႏွစ္စဥ္သီးႏံွမ်ား အထြက္တုိးေစရန္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳ 

ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။1

2

မိမိတုိ႔သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား 

၏ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈပံုစံကုိ သိရွိနိုင္ရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရး အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၊ 

ျပည္နယ္သီးနံွပိုးမႊားကာကြယ္ေရးရုံး၊ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ထိေရာက္ၿပီး အျပည့္အ၀ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္္ 

နိုင္သည့္ စနစ္မရိွေသးေပ။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲသာ 

ပိုးမႊားစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႕ကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးနုိင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မရွိေသးပါ။ 

1Population and Housing Census 2014 
2 The Impact of Pesticides Used in Agriculture on Human Health : Case Study from Myanmar, Ms May Lin Aung 
Associate Professor, Co-0perative University ,Thanlyin 
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ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အပင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ထုတ္ကုန္ျဖစ္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳရန္ 

ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင္ ့ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ႏွစ္စဥ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ တန္ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ 

အသုံးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။  

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ တစ္ကမၻာလံုး ေရာင္းအားစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံသုိ႔ 

တိုးလာသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသုံးျပဳမႈသည္ အဆ ၅၀ 

ျမင့္တက္လာသည္။ ယခုအခါ ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈအမ်ားဆုံး နိုင္ငံမွာတရုတ္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ 

WHO ၏ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္အရ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ (Class Ia) 

အနည္းငယ္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ (Class III) ႏွင့္ စူးရွေသာအႏၱရာယ္ (Class U) မွ အဆင့္ ၅ဆင့္ 

ခြဲျခားထားသည္။ Pesticide Action Network (PAN International) သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရိွေစ်းကြက္တြင္ 

နိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္အဆင့္မ်ားအျဖစ္ အလြန္အမင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာ ပုိးသတ္ေဆးပါ၀င္ပစၥည္း 

ေလးရာပါ၀င္ေသာ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပိုးသတ္ေဆးစာရင္းကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အာရွတြင္ 

အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေသာ ပိုးသတ္ေဆး ၁၀ ခုအနက္ ၇ ခုသည္ အလြန္အႏၱရာယ္ရိွေသာ 

ပိုးသတ္ေဆးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ပုိးသတ္ေဆး ၁၅၀ အနက္ ၈၂ ခုသည္တြင္ အသုံးျပဳေနသည္ဟု PAN 

Asia ႏွင့္ Pacific သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္သည့္ 

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

မကုိက္ညီပါ။ 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ အယ္လ္ဇုိင္းမား၊ 

မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ၊ ပါကင္ဆန္ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ ဓာတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈကုိ တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈ 

အေပၚအေျခခံသည့္မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးေနေသာ္လည္း ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမွာတုိးပြားလ်က္ 

ရွိသည္။2

3

3 Pesticides Literacy and Pesticide Exposure Prevention Practices among Farm Workers in Bago Region. Min Thura 
Aung, 2017 
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ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးတင္သြင္းမွဳသည္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္တြင္ ၃၀၀၀ တန္ခ်ိန္္ေအာက္ရိွသည္ဟု 

ေဖာ္ျပခ့ဲျပီး၊ ၂၀၁၁  ခုႏွစ္တြင္ မူတန္ခ်ိန္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္အထိတင္သြင္းလာသည္ကုိ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ၂၀၁၈ 

စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။3

4 ထုိင္းနိုင္ငံ၏ ဓါတုပိုုးသတ္ေဆးတင္သြင္းမွဳမွာ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ 

၁၁၀,၀၀၀ အထိရွိေနျပီျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္မူ တန္ခ်ိန္ ၁၇၂၀၀၀ အထိ ရိွလာသည္ကုိ ထုိင္းနိုုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ 

ခုနွစ္  သုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာ စာတမ္းမ်ားအရ ေဖာ္ျပထားသည္။4

5  ဤစာတမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲမွဳတန္ခ်ိန္သည္ တိုးလာေသာ္လည္း၊ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ သံုးစြဲမွဳ တန္ခ်ိန္ထက္ 

ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဒီးေမာ့ဆုိိျမိဳ႔နယ္သည္ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၉ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ္ နွင့္ ၁၉ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ္အၾကား 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၁၅ မိိနစ္နွင့္ ၉၇ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္အၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ 

၄၅၉.၆၃ စတုရန္းမုိင္ျဖစ္သည္။ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္သည္ ေအးျမစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုရွိျပီး အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္မွာ 

၃၆.၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ နွင့္ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္မွာ ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္မိုးေရခ်ိန္မွာ ၃၀. ၆၅ 

လက္မျဖစ္သည္။ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရမွာ ၈၇၆၁၀ ဦးရွိပါသည္။ 

ျမိဳ႔နယ္လူထုသည္ စို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ အဓိကထြက္ကုန္မွာ ဆန္ 

စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲနွင့္ အျခားစားသုံးသီးနွံမ်ားျဖစ္ကာ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။5

6

ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မိုးသီးႏွံအစုံ စုစုေပါင္းစုိက္ပ်ဳိးဧက ၆၀၅၄၈ ဧက 

စိုက္ပ်ိဳးထာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း အဓိကစုိက္ပ်ိဳးသည္။ 

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမပ ဲႏွင့္ ႏွမ္း စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ မိုးစပါးစုိက္ဧက ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေစ့ထုတ္ေျပာင္း 

ဧက,၁၄၀၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ က်န္သီးႏံွမ်ားအား စုိက္ပ်ဳိးေျမဧက ေထာင္ဂဏန္းခန္႔သာ ရွိပါသည္။ 

(ေက်းရြာအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈစာရင္းအား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။) 

ျမန္မာနုိင္ငံ ပုိးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔မွ ေရာင္းခ်ရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ထားသည့္ 

ပိုးသတ္ေဆး ၄၁ မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပုိးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔မွ အစည္းအေ၀းလုပ္သည့္အခါ ယခင္ ၃၉ မ်ိဳး 

4 Overview of Pesticide Market and Registration in Myanmar, Lin Fang 1.feb 2018 
5 Pesticides Used in Thailand and Toxic Effects to Human Health, Padet Siriyasatien; e-mail: padet.s@chula.ac.th 
6 http://www.kayahstate.gov.mm 
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ပိတ္ပင္ထားရာမွ ယခု ၄၁ မ်ိဳးအထိရွိ လာပါသည္။ ပုိးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔မွ ထပ္မံစိစစ္ရရွိေသာ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားစာရင္းကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 

(ကန္႔သတ္ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ပိတ္ပင္ထားေသာပုိးသတ္ေဆးစာရင္အားေနာက္ဆက္တြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္)7 

ဤသုေတသနစာတမ္းကုိ ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 

သီးႏွံမ်ားေပၚတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္အျမင္မ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

အျမင္မ်ားကုိ သိရွိနိုင္ရန္၊ သုံးစြဲၿပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔စြန္႔ပစ္ 

သည္ကုိ သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်နုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ 

ပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကထားလုပ္ကုိင္ေသာ နို္င္ငံျဖစ္သည္။ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳ 

းျခင္းေၾကာင့္ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈႏႈန္း ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ထိေရာက္ၿပီးအျပည့္အ၀ လည္ပတ္နိုင္သည့္စနစ္ 

မရွိေသးပါ။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲသာ ပိုးမႊားစီမံခန္႔ခြဲ 

မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာစနစ္ မရွိေသးပါ။7

8

၂. သုေတသနျပဳရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေလ့လာစမ္းစစ္မွဳနည္းပညာ 

၂.၁ သုေတသနျပဳရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤသုေတသနစာတမ္းကုိ ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္အလယ္ပုိင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သီးႏံွမ်ားေပၚတြင္ 

ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ 

7စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန 
8 Pesticides Literacy and Pesticide Expocure Prevention Practices among Farm Workers in Bago Region,Myanmar.

Min thura Aung.2017 
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အျမင္မ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္မ်ားကုိ သိရွိနိုင္ရန္၊ 

သုံးစြဲၿပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသို႔ စြန္႔ပစ္သည္ကုိ သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။   

၂.၂ ေလ့လာစမ္းစစ္မွဳနည္းပညာ 

ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အေျခခံမူလေဒတာမ်ားကို ကယားျပည္နယ္ 

ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္အလယ္ပုိင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ သီးႏံွပုိးမႊားကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ CSO အဖဲြ႕အစည္း၊ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ဦးတည္အုပ္စု 

အျဖစ္သတ္မွတ္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ 

ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ (၂၄.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ၍ (၂၄.၉.၂၀၁၉) မွ (၄.၁၀.၂၀၁၉) 

ရက္ေန႔အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရိွ 

ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအမ်ားဆုံး 

လုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒတာစုေဆာင္းျခင္းကုိ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားမွွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း၍ ေျဖဆုိသူကုိယ္စားစစ္တမ္းပုံစံမ်ားကို 

ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အေရအတြက္စံထားသုေတသနနည္း (Quantitative Method) ကုိ အသုံးျပဳ၍ 

အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ လူမွဳအသင္းအဖြဲ႔အား ေမးျမန္းရာတြင္ အရည္အေသြးစံထားသုေတသနနည္း 

(Qualitative method) ျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုမွ 

ေက်းရြာ (၁၀) ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၂၂၃) အိမ္မွ လူဦးေရ (၂၂၃) ဦးကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 

ကယားျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ 

KSFU ( Karenni State Farmer Union) မ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို 

အင္တာဗ်ဳေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူ ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနသင္တန္းသား/သူ (၆) ဦးမွ 
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သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ (၂) ဦးျဖင့္ အဖြဲ႔  (၃) ဖြဲ့ခြဲျပီး စုစုေပါင္း (၁၁) ရက္တိတိ ေကာက္ယူ 

ခဲ့ပါသည္။ 

၂.၂.၁ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားကို  ေရြးခ်ယ္ပံုနည္းစနစ္ 

၂.၂.၂ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာေက်းရြာအလိုက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားရာခိုင္ႏွဳန္းျပဇယား (n=၂၂၀) 

ေက်းရြာအလိုက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားစာရင္း 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ အေျခအေနႏွင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေလ်ာ့ခ်မွဳအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ရန္ 

ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္လယ္ပုိင္းအတြင္း ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကို ခြဲတမ္းနမူနာပံုစံနည္း (Quota sampling) ျဖင့္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုထမဲွ စနစ္တက်က်ပန္းနည္း (Systematic Random) ျဖင့္ ေက်းရြာ 

(၁၀) ရြာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုေက်းရြာ (၁၀) ရြာအနက္မွ ေငြေတာင္၊ အမွတ္(၂)ေအာင္သေျပ၊ 

ေအာင္ခ်မ္းသာစေသာ ရြာ (၃) ရြာသည္ စိုက္ပ်ုိးေရးလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်က်ပန္းနည္း 
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(Systematic Random) ျဖင့္ ထီးဖိုးကလိုး၊ ေဒါဆဲႏွင့္ တနီးလာလဲစသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ျပန္လည္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ Household မ်ားကုိလည္း စနစ္တက်က်ပန္းနည္း (Systematic Random) ျဖင့္ 

အိမ္ေထာင္စု (၂၂၃) အိမ္မွ လူဦးေရ (၂၂၃) ဦးကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ 

သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ KSFU ( Karenni State Farmer 

Union)မ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို အရည္အေသြးစံထားသုေတသနနည္း (Qualitative 

method) ျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

၂.၃ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ဒီးေမာ့ဆိုအလယ္ပုိင္းရိွ အုပ္စုသံုးအုပ္စုမွေက်းရြာ (၁၀) ရြာကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေက်းရြာ (၁၀) ရြာအနက္မွေက်းရြာ (၃) ရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္သူ မရိွေသာေၾကာင့္ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္မွ ေနာက္ထပ္ေက်းရြာ (၃) ရြာကုိ စနစ္တက်က်ပန္းနည္းျဖင့္ 

ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး ေလ်ာ့ခ်မွဳဆိုင္ရာ သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္ 

ဒီးေမာ့ဆိုအလယ္ပုိင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ထုိေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကအမ်ားဆုံးရိွျပီး စုိက္ပ်ဳိးသူ 

ေတာင္သူမ်ားလည္း အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။8

9 တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

ဘာသာစကားအခက္အခမဲ်ားရွိ၍ စကားျပန္မ်ားေခၚယူျပီး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ 

ယူရန္အတြက္ ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ဒီးေမာ့ဆုိ 

ၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိအမ်ားဆုံးလုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၆၀၄၂၂ ဧကရိွၿပီး၊ ေငြေတာင္အုပ္စုတြင္ ၅၃၉၁ ဧက၊ ေဒါကေလာ္ဒူအုပ္စုတြင္ ၃၄၇၄ ဧက၊ 

ထီးဖိုးကလုိးအုပ္စုတြင္ ၃၄၉၆ ဧက အသီးသီးရိွၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု 

အေရအတြက္မွာ (၂၂၃) အိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သုေတသနစစ္တမ္းလႊာ (၃) ေစာင္မွာ အခ်က္အလက္ 

မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ပယ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ သုေတသနစစ္တမ္းလႊာ (၂၂၀) သာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။  

9ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မိုးရာသီစုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ေက်းရြာအလုိက္ 
အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈအေျခအေနစာရင္း 
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၃. ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား 

 ၃.၁ ေျဖဆိုသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 

အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေရအတြက္ ရာခုိင္ႏွဳန္း 

လိင္ က်ား ၁၀၁ ၄၅.၉% 

မ ၁၁၈ ၅၃.၆% 

မေဖာ္ျပလုိသူ ၁ ၀.၅% 

 အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ၂ ၀.၉% 

၁၈ - ၃၅ႏွစ္ ၁၀၉ ၄၉.၅% 

၃၆ - ၅၃ႏွစ္ ၆၈ ၃၀.၉% 

၅၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၄၀ ၁၈.၂% 

မေဖာ္ျပလုိသူ ၁ ၀.၅% 

အိမ္ေထာင္ရွိ/ မရွိ အိမ္ေထာင္ရိွ ၁၅၉ ၇၂.၃% 

အိမ္ေထာင္မရိွ ၄၃ ၁၉.၅% 

အိမ္ေထာင္ကြဲ ၈ ၃.၆ % 

မုဆုိးမ/မုဆိုးဖုိ ၈ ၃.၆% 

မေဖာ္ျပလုိသူ ၂ ၀.၉% 
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လူမ်ဳိး ကယား ၂၀၅ ၉၃.၂% 

ကယန္း ၇ ၃.၂% 

အျခား ၈ ၃.၇% 

ပညာအရည္အခ်င္း မူလတန္း ၄၂ ၂၄.၅% 

အလယ္တန္း ၆၈ ၃၀.၉% 

အထက္တန္း ၄၅ ၂၀.၅% 

အဆင့္ျမင့္ပညာ(ဘြဲ႔ရ၊ဘြဲ႔လြန္) ၇ ၃.၂% 

ေက်ာင္းမေနဖူးသူ ၃၉ ၁၇.၇% 

မေဖာ္ျပလုိသူ ၁၈ ၃.၂% 

မိသားစုဦးေရ ၅ေယာက္ေအာက္ ၆၉ ၃၁.၄% 

၅ - ၁၀ေယာက္ ၁၃၁ ၅၉.၅% 

၁၀ေယာက္ႏွင့္အထက္ ၁၁ ၅.၀ % 

မေဖာ္ျပလုိသူ ၉ ၄.၁ % 

ဇယား (၁) ေျဖဆုိသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ (n=၂၂၀) 

ဤသုေတသနစစ္တမ္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ (၂၂၀) ဦးကုိ ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ေျဖဆုိသူအမ်ားစုမွာ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၃ ႏွစ္) အၾကားျဖစ္သည္။ 
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စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားတြင္ အသက္ ၃၆ နွစ္မွ ၅၃ ႏွစ္ အၾကားရွိသူမ်ားမွာ 

အမ်ားဆုုံးျဖစ္ျပီး ရာခိုင္နွုန္းအရ ၈၆ ရာခုိင္နွုန္း ထိရွိသည္။ အသက္၁၈ႏွစ္မွ ၃၅နွစ္အၾကားရွိသူမ်ားမွာ ၈၄ 

ရာခိုင္နွုန္းရွိျပီး၊ အသက္ ၅၄ နွစ္ အထက္ ရိွသူမ်ားမွာ ၄၉ ရာခိုင္နွုန္း ရိွသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ 

အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမွဳတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်သူမ်ားၿဖစ္သည္။ 

ပံ(ု၁)စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၏အသက္ (n=၂၂၀) 

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၏ပညာအရည္အခ်င္း 

စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ မူလတန္း (၃၃ ရာခုိင္နွုန္း)၊ 

အလယ္တန္း (၂၉ ရာခိုင္နွုန္း)၊ အထက္တန္း (၁၆ ရာခိုင္နွန္း)၊ ေက်ာင္းမေန (၁၆ ရာခိုင္နွန္း) တုိ.ၿဖစ္ၾကျပီး 

အဆင့္ျမင့္ပညာ (ဘြဲ.ရ)မွာ ၂ ရာခိုင္နွန္းျဖစ္သည္။ 

၈၄% ၈၆% 

၄၉% 

၁% 
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၁၈ - ၃၅ ႏွစ္ ၃၆ - ၅၃ ႏွစ္ ၅၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္မေဖာ္ျပလိုသူ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးလုပ္ကုိင္သူ၏ အသက္ 
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ပံ(ု၂)စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၏ပညာအရည္အခ်င္း (n=၂၂၀) 

၃.၂ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးမွဳ 

လယ္ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မွဳ 

ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ စိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ၄၃ ရာခုိင္နွုန္းမွာ လယ္ေၿမဧက ၃-၅ 

ဧကပုိင္ဆုိင္ျပီး ၂၄ရာခုိင္နွုန္းမွာ ၂ ဧကေအာက္နွင့္ ၆-၉ဧက ပိုင္ဆုိင္ၾကပါသည္။ လယ္ေျမဧက ၁၀ဧက 

အထက္ပိုင္ဆိုင္မုွမွာ ၁၀ရာခုိင္နွုန္းသာရွိပါသည္။ 

ပံ(ု၃) လယ္ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မွဳ(n=၂၂၀) 

၁၆% 

၃၃% 
၂၉% 

၁၆% 

၂% 

၄% 

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးလုပ္ကုိင္သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း ေက်ာင္းမေန 

မူလတန္း 

အလယ္တန္း 

အထက္တန္း 

အဆင့္ျမင့္ပညာ (ဘြဲ႔ရ) 

ပညာအရည္ခ်င္း မေဖာ္ျပလိုသ ူ

၂၄% 

၄၃% 

၂၄% 

၁၀% 

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% 

၂ ဧကေအာက္ 

၃ - ၅ ဧက 

၆ - ၉ ဧက 

၁၀ ဧကအထက္ 

လယ္ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မွဳ 
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သီးႏံွစုိက္ပ်ဳိးမွဳ 

ေလလာေတြ႕ရိွခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧကထက္ 

၃၈၄.၄၃ ဧက ပုိတိုးလာၿပီး ေျပာင္းဖူး၊ စပါး၊ ေျမပႏဲွင့္ ေျပာင္းေကာက္စသည့္ သီးနံွမ်ားတုိး၍ 

စိုက္ပ်ိဳးလာႀကသည္။ စပါးသည္အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ိဳးေသာ သီးနွံျဖစ္ျပီး ပစဲင္းငုံသည္ အနည္းငယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ 

သီးနွံျဖစ္သည္။ 

ပု ံ(၄) သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးမွဳ (n =၂၂၀) 

၄. စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳ 

၄.၁ ပိ္ုးမႊားၾကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳသီးနံွၾကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္း 

သီးႏွံအလိုက္က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ားအႏၱရာယ္ကုိ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ား 

မျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းကသာ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
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၂၀၁၈ ႏွင္ ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းသီးႏွ ံစိ ုက္ပ်ဳ ိးမွဳ 

ေျပာင္းဖူး စပါး ေျမပဲ ပစဲိမ္းငံု ငရုပ္သီး ေျပာင္းေကာက္ အျခား 

17 



ပုံ(၅) သီးနံွၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း(n=၂၂၀) 

ပိုးမႊားမ်ားႏိွမ္နင္းမွဳ 

ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေမးျမန္းခဲ့ေသာေတာင္သူ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းအနက္ သီးႏွံမ်ားအေပၚ 

ပိုးမႊားမ်ားက်ေရာက္လာပါက ၂၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ သဘာဝေျမၾသဇာ ႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာကို 

အခ်ဳိ႕က်သံုးစြဲသည္ဟု ေျဖၾကားပါသည္။ ၁၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ စနစ္တက် ေရအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္သည္။ ၁၇ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ မ်ဳိးေစ့ကိုေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ဳိးပါသည္။ ၁၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ 

ေပါင္းပင္မ်ားကို မီးရွဳိ႕သည္။ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ အပင္စိပ္စိပ္စုိက္ျခင္း ေရွာင္ က်ဥ္သည္။ ၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ 

အႏံွမထြက္မွီ မွဳိသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ျဖန္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ ၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္  ေရာဂါရစိုက္ခင္းမွ 

ေရျဖတ္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သည္။ ၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ဆားေရစိမ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု 

ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

၀% ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္ 

မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါ 

၁၇% 

၈၃% 

သီးနံွၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္ မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါ 
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ပု(ံ၆) ပိုးမႊားမ်ားနွိမ္နင္းမွဳ(n=၂၂၀) 

ပုိးမႊားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း 
 ေလ့လာေတြ႕ရွိအရ ၉၆ ရာခိုင္နွန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးေသာသီးႏွံမ်ားတြင္ ေရာဂါႏွင့္ 
ပုိးမႊားအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ဖူးသည္ဟု ေျဖဆုိၾကျပီး က်န္ ၄ ရာခုိင္နွန္းေသာေတာင္သူမ်ားမွာ ေရာဂါႏွင့္ပုိးမႊား 
အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ဖူးပါဟု ေျဖဆုိၾကပါသည္။ 

ပု ံ(၇) ပိုးမႊားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း(n=၂၂၀) 

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅%

အရည္အေသြးေကာင္းမ်ဳိးေစ့ကိုေရြးခ်ယ္သည္ 

မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ဆားေရစိမ္သည္ 

ေပါင္းပင္မ်ားကို မီးရႈိ႕သည္ 

အပင္စိပ္စိပ္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း ေရွာင္က်င္သည္ 

ေရာဂါရစိုက္ခင္းမွ ေရျဖတ္သြင္းျခင္းကုိေရွာင္က်င္သည္ 

စနစ္တက် ေရ အသြင္း အထုတ္လုပ္သည္ 

သဘာဝေျမၾသဇာႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာကိုအခ်ိဳးက်က်အ… 

အႏွံမထြက္မီွ မႈိသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း 

၁၇% 

၂% 

၁၂% 

၁၀% 

၇% 

၁၉% 

၂၃% 

၉% 

ပုိးမႊားမ်ားႏွဳိမ္နင္းမွဳ 

၀% 

၂၀% 

၄၀% 

၆၀% 

၈၀% 

၁၀၀% 

က်ေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္ မက်ေရာက္ခဲ့ဖူးပါ 

၉၆% 

၄% 

ပုိးမႊားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ဖူးျခင္း 
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ပုိးအမ်ားဆုံးက်ေရာက္သည့္သီးနံွမ်ား 

 ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားအနက္ စပါးတြင္ပုိးက်မွဳႏွန္း ၆၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ေျပာင္းတြင္ ၃၃ 

ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ေျမပဲတြင္ ၃ ရာခိုင္နွုန္း၊ ငရုပ္တြင္ ၂ ရာခိုင္နုွန္း ေတြ႕ရျပီး ပစဲင္းငုံနွင့္ ေျပာင္းေကာက္တြင္ 

ပိုးက်မုွမေတြ႕ရပါ။  

 ပု ံ(၈) ပုိးအမ်ားဆုံးက်ေရာက္သည့္သီးနွံမ်ား(n=၂၂၀) 

ပုိးမြားမ်ားေၾကာင့္သီးနံွပ်က္စီးဆုံးရံွဳးမွဳ 

       ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ သီးႏံွပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမွဳ အေျခအေနကို ေလ့လာရာတြင္ ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရိွ 

ေတာင္သူ ၇၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းက သီးႏံွပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမွဳရိွေၾကာင္း၊ ေတာင္သ ူ၂၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းက သီးႏံွပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမွဳ 

မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။ 

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% 

ေျပာင္း 

စပါး 

ေျမပဲ 

ပစဲိမ္းငုံ 

ငရုတ္ 

ေျပာင္းေကာက္ 

အျခား 

၃၃% 

၆၂% 

၃% 

၀% 

၂% 

၀% 

၀% 

ပိုးအမ်ားဆံုး က်ေရာက္သည့္သီးနွ ံမ်ား 
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ပုံ (၉) ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္သီးနွံပ်က္စီးဆုံးရွံဳးမွဳ n=၂၂၀) 

ပုိးမႊားမ်ားကိုနွိမ္နင္းမွဳ 

သီးႏွံမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ႏိွမ္နင္းရာ ေတာင္သူမ်ားသည္ နည္းလမ္း (၂) မ်ဳိးျဖင့္ 

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအနက္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ 

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသည္ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ၈၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖစ္ျပီး၊ ေတာင္သူ ၁၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ သဘာဝနည္းျဖင့္ 

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ပံ(ု၁၀) ပုိးမႊားမ်ားကို ႏွိမ္းနင္းမွဳပံုစံ (n=၂၂၀) 

၇၈% 

၂၂% 

၀% 

၁၀% 

၂၀% 

၃၀% 

၄၀% 

၅၀% 

၆၀% 

၇၀% 

၈၀% 

၉၀% 

ရွိပါသည္ မရွိပါ 

ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ သီးနွ ံပ်က္စီးဆုံးရွဳ ံးမွဳ 

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး 

သဘာဝပုိးသတ္ေဆး 

၈၃% 

၁၇% 

ပိုးမႊားမ်ားကုိ နွိမ္နင္းမႈပုံစံ 
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သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသုံးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းတက္ေရာက္မွဳ 

သဘာဝပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမွဳ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ ေတာင္သူ၇၆ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ ၂၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း 

ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ပုံ (၁၁) သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသုံးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းတက္ေရာက္မွဳ(n=၂၂၀) 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသုံးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းမွၿပန္လည္အသုံးခ်မွဳ 

သဘာဝပိုးသတ္ေဆး သံုးစဲြျပဳလုပ္နည္း ပညာေပးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္၍ ျပန္လည္အသံုးခ်မွဳ 

အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျဖဆိုသူေတာင္သူ ၆၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ၃၈ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းကသာ ျပန္လည္အသံုးခ်ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

၂၄% 

၇၆% 

သဘာဝပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳ ပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္မွဳ 

တက္ဖူးပါသည္ 

မတက္ဖူးပါ 
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ပုံ (၁၂) သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသုံးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းမွၿပန္လည္အသုံးခ်မွဳ(n=၂၂၀) 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးျပန္လည္အသုံးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ 

သဘာဝပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲျပဳလုပ္နည္းအတိုင္း ျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ ေျဖဆိုသည့္ ေတာင္သူ ၈၃ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းက ထိေရာက္မွဳ ရွိပါသည္ဟု ေျဖၾကားျပီး၊ ေတာင္သူ ၁၇ ရာခုိင္နွန္းက ထိေရာက္မွဳမရွိပါဟု 

ေျဖၾကားပါသည္။  

 ပုံ (၁၃) သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးျပန္လည္အသုံးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ(n=၂၂၀) 

၃၈% 

၆၂% 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသုံးဆြဲမွဳ ပညာေပးသင္တန္းမွ ၿပန္လည္ အသုံးခ်မွဳ 

ျပန္လည္အသံုးခ်သည္ 

အသံုးမခ်ပါ 

၈၃% 

၁၇% 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး ျပန္လည္အသုံးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ 

ရွိပါသည္ 

မရွိပါ 
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ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပုိးသတ္ေဆးသံုးစြဲမွဳမ်ားကို ခုႏွစ္အလိုက္ႏွဳိင္းယွဥ ္ စစ္ေဆးရာတြင ္ ၂၀၁၅ - 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္အသံုးျပဳေသာ ပုိးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမွဳ ပမာဏထက္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင ္ပုိးသတ္ေဆး 

ပုိမုိအသံုးျပဳလာၾကသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ထို႔ေနာက္၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မွပုိးသတ္ေဆး 

အသံုးျပဳမွဳထက္တျဖည္းျဖည္းျမင့္မားလာသည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါည္။ 

 ပံု(၁၄)ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ (n=၂၂၀) 

လယ္ေျမဧကပုိင္ဆိုင္မွဳ ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳ 

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ လယ္ယာေျမ ၃ဧကမွ ၅ဧကအထိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၃၀ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးႀကိမ္ေအာက္၊ ၆ဧကမွ ၉ဧကအထိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 

ေတာင္သူမ်ား၏ ၂၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ေအာက္ အသုံးျပဳၿပီး ၂ဧက 

အထက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူ ၁၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး  ၃ ႀကိမ္ေအာက္ 

အသုံးျပဳသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

၀% 

၁၀% 

၂၀% 

၃၀% 

၄၀% 

၅၀% 

၆၀% 

၇၀% 

၈၀% 

၉၀% 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၆၄% 

၈၅% ၈၈% 

၁၉% 
၁၃% ၁၁% 

၂% ၁% ၁% 

၁၅% 

၁% ၀% 

ပုိးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ 

၃ ၾကိမ္ေအာက္ ၃ - ၆ ၾကိမ ္ ၁၀ ၾကိမ္အထက္ မမွတ္မိသူ
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လယ္ယာေျမဧက ၆ဧကမွ ၉ဧက အထိလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပုိးသတ္ေဆး ၃ ႀကိမ္မွ ၆ ႀကိမ္အထိ အသုံးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ၁၀ဧကႏွင့္ 

အထက္လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပုိးသတ္ေဆး ၃ ႀကိမ္မွ ၆ ႀကိမ္အထိ 

အသုံးျပဳၿပီး၊ လယ္ယာေျမဧက ၃ဧကမွ ၅ဧကအထိ လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားအနက္ ၁ ရာခုိင္ႏွဳန္း 

သည္သာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၁၀ ၾကိမ္အထက္ အသုံးျပဳသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

 ပုံ(၁၅)လယ္ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မွဳနွင့္ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ(n=၂၂၀) 

၀% 

၅% 

၁၀% 

၁၅% 

၂၀% 

၂၅% 

၃၀% 

၂ ဧကအထက ္
၃-၅ ဧက 

၆-၉ ဧက 
၁၀ ဧကအထက ္

၁၆% 

၃၀% 

၂၈% 

၁၄% 

၂% 
၆% 

၃% ၁% 

လယ္ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မွဳ ႏွင္ ့ပုိးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈ 

၃ ၾကိမ္ေအာက ္

၃-၆ ၾကိမ္ 

၁၀ ၾကိမ္အထက ္
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ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြရသည့္အေၾကာင္းရင္း 

ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ ေျဖဆုိသူ၏ ၆၉ ရာခိုင္နွန္းသည္ ပိုးက်ေသာေၾကာင့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသံုး 

စြဲၾကျပီး ၁၆ ရာခုိင္နွုန္းသည္ သူမ်ားေျပာေသာေၾကာင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသံုးစြဲသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ပု ံ(၁၆) ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲရသည့္အေၾကာင္းရင္း(n=၂၂၀) 

တစ္ႏွစ္တာပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳကုန္က်စရိတ္ 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူဦး၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္၂၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ 

အထိ အမ်ားဆုံးရိွေနၿပီး ၃၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္က်ပ္၂၀၀၀၀ ေအာက္၊ ၁၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ ၁ 

သိန္းၾကား ႏွင့္ ၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ က်ပ္ ၁ သိန္းအထက္ ကုန္က်ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

၀% 
၁၀% 
၂၀% 
၃၀% 
၄၀% 
၅၀% 
၆၀% 
၇၀% 

၆၉% 

၂% ၃% 
၉% 

၁၆% 

၂% 

ဓါတုပိုးသတ္ေဆး သံုးစဲြရသည့္အေၾကာင္း 
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ပံု(၁၇) တစ္ႏွစ္တာပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမွဳကုန္က်စရိတ္(n=၂၂၀) 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွပညာေပးျခင္း 

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ပိုးသတ္ေဆးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ၅၀ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားရိွပါသည္ဟု ေျဖဆိုပါသည္။ ေျဖဆိုသူ ၂၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ 

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားမရိွပါဟု ေျဖဆိုျပီး ၂၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ မသိရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။     

 ပံု (၁၈) စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွပညာေပးျခင္း(n=၂၂၀) 

၀% 

၅% 

၁၀% 

၁၅% 

၂၀% 

၂၅% 

၃၀% 

၃၅% 

၄၀% 

က်ပ္ ၂၀၀၀၀ 
ေအာက္ 

က်ပ္ ၂၀၀၀၀-
၅၀၀၀၀ 

က်ပ္ ၅၀၀၀၀- 
၁သိန္း 

က်ပ္ ၁ 
သိန္းအထက္ 

၃၄% 
၃၈% 

၁၉% 

၈% 

တစ္ႏွစ္တာပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမွဳ ကုန္က်စရိတ္ 

၅၀% 
၂၉% 

၂၁% 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပညာေပးျခင္း 

ရွိပါသည္ 

မရွိပါ 

မသိပါ 
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ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြျခင္းႏွင့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳမွဳ 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲရာတြင္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ဦးထုတ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္၊ 

ေဘာင္းဘီရွည္ အက်ီၤရွည္ႏွင့္ လည္ရွည္ဖိနပ္စသည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္း ၅ မ်ဳိးကုိ ၄၁ ရာခုိင္ႏွဳန္းက 

အသုံးျပဳၿပီး မည္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမွ အသုံးမျပဳသူသည္ ၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း ရိွသည္။၁၁ ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ 

ေတာင္သူမ်ားသည္ အထက္ပါအကာကြယ္ပစၥည္း ၅ မ်ဳိးအျပင္ ဆုိင္ကယ္ဦးထုတ္၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ မုိးကာ 

အစရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

 ပံု(၁၉) အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳမွဳ (n=၂၂၀) 

ပိုးသတ္ေဆးသံုးျပဳေနစဥ္ျဖစ္ပြားသည့္လကၡဏာ 

ေလ့လာခ့ဲသည့္ဧရိယာတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္ ေတာင္သူမ်ားသည္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း 

နီးစပ္ရာပတ္ဝန္းက်င္္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကဳံေတြ႔ဖူးေသာေဝဒနာမ်ားကို ေအာက္ပါရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ 

• ရုတ္တရမူးေမ့ျခင္း ၃၂%

• အေရျပားယားယံျခင္း ၁၉%

• ေအာ့အန္ျခင္း ၁၃%

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀% ၃၅% ၄၀% ၄၅% 

အသံုးျပဳျခင္းမရွိသူ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအသံုးျပဳသူ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းႏွစ္ခုအသံုးျပဳသူ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းသံုးခုအသံုးျပဳသူ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းေလးခုအသံုးျပဳသူ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းငါးခုအသံုးျပဳသူ 

၅% 

၈% 

၈% 

၉% 

၂၉% 

၄၁% 

အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳမွဳ 
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• အသက္ရွဳက်ပ္ျခင္း ၁၂%

• အဖုထြက္ျခင္း၊အနီစက္ထြက္ျခင္း ၁၀%

• ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ၈%

• ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း ၇%     တုိ.ျဖစ္သည္။

ပု ံ(၂၀) ပုိးသတ္ေဆးသံုးျပဳေနစဥ္ျဖစ္ပြားသည့္လကၡဏာ(n=၂၂၀) 

၀% 

၅% 

၁၀% 

၁၅% 

၂၀% 

၂၅% 

၃၀% 

၃၅% ၃၂%

၁၉% 

၁၃% ၁၂% 
၁၀% 

၈% ၇% 

ပုိးသတ္ေဆး အသံုးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ လကၡဏာ 

ပုိးသတ္ေဆး သံုးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ လကၡဏာ 
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၄.၂ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မႈ 

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခိုက္မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတ 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ ထိခုိက္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (၁) ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူတို႔၏ က်န္းမားေရးကို တိုက္ရုိက္ထိခုိက္သည္။ (၂) 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူတို႔၏ က်န္းမားေရးကိုအစားအစာမွ တဆင့္ထိခုိက္သည္။ (၃) ဓါတုပုိးသတ္ေဆး 

ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းသည္။ (၄) ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ေျမဆီပ်က္စီးေစသည္။ (၅) ဓါတုပုိးသတ္္ေဆး 

ေၾကာင့္ ေျမတြင္းအႏုဇီဝသက္ရွိမ်ားကို ေသေစသည္။ စသည့္တို႔ကုိ ေတာင္သူမ်ားအား ဆန္းစစ္ရာ ၄၆ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေမးခြန္းအားလံုး မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုနုိင္သည္။ ၂၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ေမးခြန္း ၅ ခုကို မွန္ကန္စြာ 

ေျဖဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုသာ မွန္ကန္စြာေျဖဆိုႏုိင္သည့္ ေျဖဆိုသူမွာ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရိွေၾကာင္း 

ဤစစ္တမ္းအရ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
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ပု ံ(၂၁)ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတ(n=၂၂၀) 

ပုိးသတ္ေဆးသံုးစဲြျပီးျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ 

ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ေတာင္သူ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအနက္ 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြ/ျဖန္းျပီးပါက ေဆးျဖန္းကိရိယာႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ကို ၉၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ျပန္လည္ 

ေဆးေၾကာသည္ဟု ေျဖဆိုၾကျပီး၊ ၇% မွာ မေဆးေၾကာပါဟု ေျဖဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။ 

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀% ၃၅% ၄၀% ၄၅% ၅၀% 

အေျဖမွန္တစ္ခုမွမေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္တစ္ခုေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္ႏွစ္ခုေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္သံုးခုေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္ေလးခုေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္ငါးခုေျဖဆိုသူ 

အေျဖမွန္ေျခာက္ခုေျဖဆိုသူ 

၁% 

၂% 

၄% 

၈% 

၁၄% 

၂၄% 

၄၆% 

ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚထိခိုက္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဗဟုသုတ 
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ပံ(ု၂၂)ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြျပီးျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ(n=၂၂၀) 

ပုိးသတ္ေဆး ေဆးျဖန္းပုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သံုးစြဲ/ ျဖန္းျပီးပါက ေဆးျဖန္းကိရိယာ ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ကိုျပန္လည္ေဆးေၾကာ 

သန္႔စင္သူအနက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၄၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေရတြင္း၊ 

ေရကန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဆးေၾကာျပီး၊ က်န္ ၉% မွာ လယ္ထႏဲွင့္ ေနအိမ္စေသာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 

ေဆးေၾကာပါသည္။ 

 ပံု(၂၃) ပိုးသတ္ေဆးဆက္စပ္ပစၥည္းေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား(n=၂၂၀) 

၉၃% 

၇% 

ပုိးသတ္ေဆးသံုးစဲြျပီး ျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ 

ေဆးေၾကာပါသည္ 

မေဆးေၾကာပါ 

၄၆% 
၄၆% 

၉% 

ပိုးသတ္ေဆး ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား 

ျမစ္ 

ေရကန္ 

အျခား 
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ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ထားသုိရမည့္ဗဟုသုတ 

ပိုးသတ္ေဆးထားသုိျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) 

ပိုးသတ္ေဆးကုိ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမွီေသာေနရာတြင္ ထားျခင္း၊ (၂) သီးသန္႔သုိေလွာင္ခန္းျဖင့္ျခင္း၊ 

(၃)အစားအေသာက္ေရစည္ ႏွင္ ့ နီးေသာေနရာတြင္ထားျခင္း၊ (၄) မီးေလာင္လြယ္သည့္ ေနရာတြင္ထားျခင္း 

စသည္တုိ႔ကုိ ေတာင္သူမ်ားအား အသီးသီးေမးျမန္းဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းမ်ား 

ေျဖဆိုရာတြင္ (ေလးခုေျဖဆိုနုိင္ေသာသူ ၁၀ ရာခုိင္နွဳန္း၊ သံုးခုေျဖဆိုနိုင္ေသာသူ ၅၆ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ 

ႏွစ္ခုေျဖဆိုနုိင္ေသာသူ ၂၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊  တစ္ခုေျဖဆိုႏုိင္ေသာသူ ၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ႏွင့္ တစ္ခုမွမေျဖဆိုႏုိင္ေသာသူ 

၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။       

 ပံု(၂၄) ပုိးသတ္ေဆးထားသုိျခင္းဗဟုသုတ(n=၂၂၀) 
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ပုိးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ား 

       ထုိ႔အျပင္ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာသိပါသလားဟု ဆန္းစစ္ရာတြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ 

အဆိပ္သင့္မွဳ လကၡဏာမ်ားသိျပီး ၆၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ားကို မသိပါ။ 

 ပုံ (၂၅)ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ား(n=၂၂၀) 

၄.၃ သံုးစဲြျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခံြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္မွဳ

ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ 

ပါတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး သင္တန္းေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား နွင့္ မတက္ေရာက္ဖူး 

သူမ်ား ၾကားစနစ္တက်စြန့္ပစ္သည့္ နည္းလမ္း နွင့္ ပတ္သက္ျပီး နုွိႈ္င္းယွဥ္ရာတြင္ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားတြင္ 

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရိွသူမွာ ၉၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖစ္ျပီး သင္တန္းေဟာေျပာပြဲ 

မတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားတြင္ ၆၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း ရိွပါသည္။ 

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀%

သိပါသည္ 

 မသိပါ 

၃၁% 

၆၉% 

ပ ိ ု းသတ္ေဆး အဆိပ ္သင ္ ့ မ ွ ဳ  လကၡဏာမ် ာ း  

သိပါသည္ 

 မသိပါ 
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 ပုံ (၂၆) သုံးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႕ပစ္မႈ(n=၂၂၀) 

သုံးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႕ပစ္သည့္အေလ့အထမ်ား 

သုံးစြဲၿပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ ေျဖဆုိသူ ၃၆ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမျမွဳပ္ဖ်က္စီးပါသည္။ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ သုံးစြဲသည့္ဥယ်ာဥ္ျခံထဲတြင္ စြန္႔ပစ္ၾကၿပီး၊ က်န္ ၁၅ 

၀% 

၁၀% 

၂၀% 

၃၀% 

၄၀% 

၅၀% 

၆၀% 

၇၀% 

၈၀% 

၉၀% 

၁၀၀% 

ဟုတ္ပါသည္ မဟုတ္ပါ 

၉၃% 

၆၂% 

၇% 

၃၈% 

သုံးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန႕္ပစ္မႈ 

သင္တန္းတက္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သူ ၉၃% သင္တန္းတက္ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္သူ ၇% 

သင္တန္းမတက္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သူ ၆၂% သင္တန္းမတက္ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္သူ ၃၈% 
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ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားေနရာတြင္စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ မီးရႈိ႔ဖ်က္စီးသူ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားအမႈိက္မ်ား ႏွင့္ 

ေရာေႏွာစြန္႔ပစ္သူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေခ်ာင္းမ်ားေျမာင္းမ်ားသုိ႔ စြန္႔ပစ္သူရရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသူ ၁ 

ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ပံု(၂၇) သံုးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႕ပစ္သည့္အေလ့အထမ်ာ(n=၂၂၀) 

၀% 

၅% 

၁၀% 

၁၅% 

၂၀% 

၂၅% 

၃၀% 

၃၅% 

၄၀% 
၃၆% 

၁၃% 

၇% 

၁၂% 

၁၅% 

၁% 

၁၅% 

သုံးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
စြန္႕ပစ္သည့္ အေလ့အထမ်ား 
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သုံးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႕ပစ္ရန္အခက္ခဲမ်ား 

သံုးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခံြမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ အခက္အခ ဲ

မရွိသူမွာ ၇၉ ရာခိုင္နွုန္း ရွိျပီး၊ အခက္အခဲရွိသူမွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏုွန္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 

 

ပုံ (၂၈) သုံးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႕ပစ္ရန္အခက္ခမဲ်ား(n=၂၂၀) 

 

သုံးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားစနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရွိမွဳ 

သံုးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ား စနစ္တက် သိမ္းဆည္းရန္သိရွိမွဳ အေျခအေန ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာေျဖဆိုသူ ၇၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ သံုးစဲြျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို 

စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရွိျပီး၊ ေျဖဆိုသူ ၂၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို စနစ္တက် 

သိမ္းဆည္းရမည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

၀% 
၁၀% 
၂၀% 
၃၀% 
၄၀% 
၅၀% 
၆၀% 
၇၀% 
၈၀% 

ရွိပါသည္ မရွိပါ 

၂၁% 

၇၉% 

သံ ု း စ ြ ဲ ျ ပ ီ း ေသာ ပ ိ ု းသတ္ေဆး ၊  ဘ ူ းခ ြ ံ မ ် ာ းႏ ွ င ္ ့  
ဆက္စပ ္ပစ ၥည ္ းမ ် ာ းက ိ ု   စ ြန ္ ႕ ပစ ္ရန ္  အခက္ခ ဲမ ် ာ း  
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ပုံ(၂၉) သံုးစြဲျပီးေသာပုိးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားစနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရွိမွဳ(n=၂၂၀) 

 

၄.၄  ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစဲြမွဳ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆးအစားထုိးနည္းလမ္းအသုံးျပဳလုိမွဳ 

ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမွဳအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားရိွပါက ျပဳလုပ္လုိမွဳရိွမရွိိ ေမးျမန္းရာတြင္ ၇၅ 

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ အျခားနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳလုိျပီး၊ ၁၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ အသုံးမျပဳလုိေၾကာင္း 

ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၁၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မသိပါဟု ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

 

ပုံ (၃၀) ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအစားထုိးနည္းလမ္းအသုံးျပဳလုိမွဳ(n=၂၂၀) 

၀% 
၁၀% 
၂၀% 
၃၀% 
၄၀% 
၅၀% 
၆၀% 
၇၀% 
၈၀% 

သိပါသည္ မသိပါ 

၇၇% 

၂၃% 

သံုးစြ ဲ ျပီးေသာ ပိ ုးသတ္ေဆး အၾကြင္းအက်န္မ်ား စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္ 
သိရိ ွမွဳ  

၀% 

၂၀% 

၄၀% 

၆၀% 

၈၀% 

ျပဳလုပ္လိုပါသည္ မျပဳလုပ္လိုပါ မသိပါ 

၇၅% 

၁၂% ၁၄% 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး အစားထုိးနည္းလမ္း အသုံးျပဳလုိမွဳ  
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သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ထိေရာက္စြာကာကြယ္နုိင္မွဳသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ 

ဓါတုပုိးသတ္ေဆးအစား သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပုိးမႊားမ်ားကုိ ကာကြယ္မည္ဆိုပါက ထိေရာက္မွဳ 

ရွိမရိွ ေမးျမန္းရာတြင္ ၅၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ထိေရာက္မွဳရွိနုိင္သည္ဟု ေျဖဆုိျပီး၊ ၁၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ 

ထိေရာက္မွဳမရိွဟု ေျဖဆုိခဲ့သည္။ က်န္ ၂၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာမူ မသိပါဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

 

ပုံ (၃၁) သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္မွဳသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္(n=၂၂၀) 

 

ပုိးသတ္ေဆးစနစ္တက်အသုံးျပဳသင့္သည္ဟုသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးပုိးသတ္ေဆး သုံးစြဲမွဳအေေပၚ စနစ္တက်ဂရုတစုိက္ အသုံးျပဳသင့္   မသင့္ထင္ျမင္ခ်က္ 

ေမးျမန္းရာတြင္  ၈၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ စနစ္တက် အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျဖဆုိျပီး၊ ၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ စနစ္တက် 

အသုံးမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မသိပါဟု ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

၀% 

၂၀% 

၄၀% 

၆၀% 

ထင္ပါသည္ မထင္ပါ မသိပါ 

၅၆% 

၁၈% 
၂၆% 

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နုိင္မွဳ 
သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ 
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ပုံ (၃၂) ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက်အသုံးျပဳသင့္သည္ဟုသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္(n=၂၂) 

 

 

၀% 

၁၀% 

၂၀% 

၃၀% 

၄၀% 

၅၀% 

၆၀% 

၇၀% 

၈၀% 

၉၀% 

ထင္ပါသည္ မထင္ပါ မသိပါ 

၈၉% 

၄% ၇% 

ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက် အသုံးျပဳသင့္သည္ဟု သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္  
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၅.ေတြ႔ရိွခ်က္ 

 မိမိတုိ႕စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ကိုုင္ၾကျပီး 

အသက္ ၁၈ နွစ္အထက္ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ (အထက္တန္း ေက်ာ္လြန္၍ 

တကၠသိုလ္အဆင့္) တက္ေျမာက္သူ နည္းပါးျပီးအမ်ားစုမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾက 

သည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ အတန္းပညာနည္းပါးေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ပါသည္။       

စစ္တမ္းေကာာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆုိအလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ပုိးမႊားအႏၱရာယ္ကုိ 

ၾကဳိတင္ကာ ကြယ္မွဳ မျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပုိးမႊားက်ေရာက္ေသာအခါမ်ားတြင္သာ 

နွိမ္နင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာ ၈၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးကုိ အသုံးျပဳျပီး 

ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္နွိမ္နင္းၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဓာတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ စပါးတြင္ 

အမ်ားဆုံးသုံးပါသည္။ စပါးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တြင္ သံုးစဲြမွဳပုိမ်ား သည္။ ေျမခံကတည္းက 

ေျမေအာင္းပိုးမ်ားေသရန္ ကာဘုိျဖဴရမ္ ထည့္သည္။ ပိုးက်မယ္ဆုိလွ်င္ ပုိးမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏွိမ္ နင္းမွဳလုပ္ရန္ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကုိသုံးၾကသည္ဟုျပည္နယ္သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါသည္။ 

          စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားအနက္ ၇၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ 

ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးျခင္း 

မရွိဘဲ ေတာင္သူ ၂၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ တက္ေရာက္ဖူးသည္ကိို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိိ႔ေၾကာင့္ 

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ ေတာင္သူဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထုိတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ 

ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း ၆၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ျပန္လည္အသုံးခ်မႈမရိွဘ ဲ ၃၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္သာ 

ထုိနည္းလမ္းမ်ားကုိျပန္လည္အသုံးျပဳေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ 

          သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိမရိွ ျပန္လည္အသုံးျပဳေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိ 

ေမးျမန္း ရာတြင္ ၈၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

သဘာ၀နည္းလမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆနုိင္ေသာ္လည္း ေတာင္သူအနည္းစု 

သည္သာ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ 

သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္နိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားအား နည္းလမ္းေပးေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား 
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သည္ လုိက္နာမႈနည္းပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀ ပုိးသတ္ေဆးကုိ ၾကိဳက္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမွာ 

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေလာက္မျမန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားကပုိးက်လာလွ်င္ 

သီးႏွံဆုံးရႈံးမွာကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခ်င္ သည့္အတြက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး 

ကုိပိုအားသန္ေၾကာင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွေျဖၾကားထားပါသည္။ 

          သံုးစြဲျပီးေသာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္္႔ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္း 

မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲေသာ 

ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း အနည္းစုသည္သာ ပုိးသတ္ေဆးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် 

စြန္႔ပစ္နည္းသင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူ 

မ်ားထတဲြင္ ၉၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားထတဲြင္ အသိပညာ 

ေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူနည္းပါးေသာ္လည္း တက္ ေရာက္သူမ်ားသည္ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကေၾကာင္းကို 

သိႏုိင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ေတာင္သူႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ စံျပကြက္မ်ား၊ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား 

စိုက္ျပပါသည္။ နည္းပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖန္ျဖဴးေပးပါသည္။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ 

မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ သုေတသနျခံမ်ားမွ မ်ိဳးထုတ္၍ ေတာင္သူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပး လွ်က္ရွိသည္ကိုလည္း 

သိရပါသည္။ ဒီးေမာဆုိျမိဳ႕နယ္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစား ၄၁ မ်ိဳးရိွသည္။ 

တားျမစ္္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားအား ေဒသအတြင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရာင္းခ်ေနသည္ကုိ 

မေတြ႔ရပါ။ 

         ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုအခါ IFDC, Care Myanmar,PEP ျမစိမ္းေရာင္စသည့္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ 

၀င္ေရာက္လာျပီး ၄င္းတုိ႔မွာ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးနုိင္ျပီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အခက္အခဲသည္ ထုိသုိ႔ 

မပံ့ပုိးေပးနုိင္ သည့္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ နည္းပညာသာ ေပးနုိင္ပါသည္။ 

ပိုးသတ္ေဆးဆုိင္မ်ားအား စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ လိုင္စင္မဲ့ဆုိင္မ်ားလည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

ေတြ႔သည့္အခါ လုိင္စင္လုပ္ရန္ အျမဲတမ္းေျပာၾကားေလ့ရွိသည္ကို ေလ့ေတြ႕ရပါသည္။ ေျပာသည့္အခါတြင္ 

တခ်ိဳ႕က လိုက္နာျပီး တခ်ိဳ႕က လိုင္္စင္လုပ္လုိေသာ္လည္း လုိင္စင္ေၾကးသုံးႏွစ္စာ ၃ သိန္း 

လုိင္စင္ေၾကးမ်ားသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အခက္အခရဲွိသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလာ၍ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ 

ဌာနအေနျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ရန္ ခက္ခပဲါသည္။ ဌာနအေနျဖင့္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
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ဥပေဒမ်ားေျပာျပ၍ စည္းရုံးရပါသည္။ ဥပေဒအတုိင္း မလုပ္နိုင္လွ်င္ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရိွေအာင္ 

ေျပာျပထားရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈအေျခအေနကုိ ေလ့လာရာတြင္ 

ပိုးသတ္ေဆးကုိ စပါးစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ အဓိကအသုံးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆုိအလယ္ပိုင္းတြင္ 

ငေျမွာင္ေတာင္ပိုးမ်ား စတင္က်ေရာက္လာျပီး တစ္နိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာတြင္အ၀ါ (အနည္းငယ္ က်ေရာက္ 

သည္) အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထုိပိုးမႊားမ်ား၏ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ား 

အျပား အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သုံးစြဲမႈမွာ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာ သည္ဟု 

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခဲြမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

         ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္းရိွ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၉၁ဦးတြင္ ၃၈.၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ အေတြ႔အၾကံဳဆယ္ႏွစ္ေအာက္၊ ၃၅.၄ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၅.၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပိုးသတ္ 

ေဆးသုံးစြဲမႈအေတြ႔အၾကံဳဆယ္ႏွစ္မွတစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အထက္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆး 

သုံးစြဲမႈကုိ ခုႏွစ္အလုိက္ႏႈိင္းယွဥ္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈ ပမာဏထက္ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆး ပိုမိုအသုံးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ 

တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မွ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈထက္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႔ရွိ 

ရပါသည္။ 

 

၅.၁ အခက္အခဲမ်ား 

ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္း ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သံုးစြဲမွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 

ေတာင္သူမ်ားမွာ အသိပညာေပးမွဳ၊ သင္တန္းမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီွေသာေၾကာင့္ ဗဟုသုတႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သံုးစြဲမွဳ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း 

စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနုိင္ရန္ခက္ခပဲါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
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ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကုိ စနစ္တက် အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဗဟုသုတမ်ား အသိပညာေပးမႈမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ တစ္ေနရာျပဳလုပ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘ ဲ (ဥပမာ - 

ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ (၁၅) ရြာရွိပါက ေတာင္သူမ်ား လက္လွမ္းမွီနိုင္သည့္ အနည္းဆုံး (၃) 

ေနရာခြဲ၍ျပဳလုပ္ေပး သင့္ပါသည္။ သဘာဝပိုးသတ္ေဆး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္မွာလည္း နည္းလမ္းမ်ား မသ္ိမွဳႏွင့္ 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာအရ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း သိရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ေတာင္သူမ်ားသည္လည္း ဘာသာစကားအခက္အခႏဲွင့္ စာတတ္ေျမာက္မွဳ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အသိပညာ 

ေပးမွဳ၊ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ခက္ခေဲနေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ အသံုးျပဳျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆး 

ဘူးခံြႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပုိမုိသိရွိ 

လိုေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ စနစ္တက်စြန္႔နုိင္ရန္ ေနရာအခက္အခမဲ်ားရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေျဖဆုိသူ (၂၂၀) တြင္ 

၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စြန္႔ပစ္ရန္အခက္အခမဲရိွေၾကာင္းေျဖဆုိၿပီး၊ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာအခက္အခ ဲ

ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္္္အခက္အခ ဲ ရွိေနေသာေဒသမ်ား 

တြင္လည္း ဓာတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္အမိႈက္ကန္မ်ား စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။  

 

၅.၂ အၾကံျပဳခ်က္ 

မိမိတုိ႔သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ေတာင္သူမ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈပံုစံကုိ သိရွိနုိင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 

ေတာင္သူမ်ား၊ ျပည္နယ္သီးနွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးရုံးနွင့္ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနွင့္ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 

ဓာတုပုိးသတ္ေဆးကုိေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအသုံးျပဳတတ္ေစရန္ပညာေပးျခင္း 

 မိမိတုိ႕စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ကိုုင္ၾကျပီး 

အသက္ ၁၈ နွစ္အထက္ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ (အထက္တန္းေက်ာ္လြန္၍ 
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တကၠသိလ္ုအဆင့္) တက္ေျမာက္သူ နည္းပါးျပီးအမ်ားစုမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ အတန္းပညာနည္းပါးေၾကာင္း 

သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပုိးသတ္ေဆးအသံုးျပဳေသာ အညႊန္းစာမ်ားကိုပင္ 

ဖတ္ရန္အခက္အခရိွဲေၾကာင္းကို ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားအရ ေျဖၾကားေသာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနႏွင့္ လည္းဝယ္ယူသူမ်ားအား အညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကုိ ေသခ်ာစြာရွင္းျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေတာင္သူမ်ားဓာတုပိုးသတ္ေဆး ၀ယ္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အေရာင္းဆုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အညႊန္းမ်ားကုိ 

ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳေနခ်ိန္တြင္လည္း အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား 

အေရးပါေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေရာင္းဆုိင္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ 

အမ်ားဆုံးထိ ေတြ႔ရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိပညာေပးရန္ ပို၍လြယ္ကူပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူမ်ား 

အေနျဖင့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္ 

ရန္ လက္လွမ္းမမွီမႈႏွင့္ အခ်ိန္မေပးနုိင္မႈမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ ထုိအသိပညာမ်ားကုိ မွ်ေ၀ 

ေပးျခင္းသည္လည္း ထိေရာက္မႈရွိနိုင္ပါသည္။ 

 

ဓာတုပုိးသတ္ေဆး၏ေဂဟစနစ္ထိခုိက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္အျမင္မ်ား 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ ေဆးျဖန္းျခင္းေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္ အျခားေသာ နာတာရွည္ 

ေရာဂါမ်ား ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းလာျခင္း၊ 

ေရထုညစ္ညမ္းလာျခင္း၊ ေျမတြင္းရွိမျမင္နိုင္ေသာ အက်ိဳးျပဳပုိးမႊားမ်ားကုိ ေသေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတုပုိးသတ္ေဆးသည္ လူသားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲမႈႏႈန္းကုိ 

အညႊန္းပါအတုိင္းသာ ေသခ်ာစြာစီစစ္ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ အညႊန္းပမာဏထက္မ်ားစြာ အသံုးျပဳပါကလည္း 

အခ်ိဳ႕ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္မ်ားၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ဓာတ္ၿပိဳကြဲမႈမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ 

မေပ်ာက္သြားဘဲ ၆ လမွ ၁ ႏွစ္အထိ ခံျခင္းမ်ားရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိ႔၏က်န္းမာေရးအတြက္အႏၱရာယ္ရွိရံု 

သာမက သဘာဝေျမဆီလႊာမ်ားပါ တေျဖးေျဖးပ်က္စီးလာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
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ဓါတုပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ပတ္သတ္၍ အသိပညာရွိေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္း 

ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘ ဲ ငွားရမ္းထားေသာ လုပ္သားမ်ားကုိ ေစခိုင္းလွ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခင္းအတြက္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း၍ ျပည္သူမ်ား 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိနားလည္ေစရန္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

ဓာတုပုိးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိစြန္႔ပစ္သည့္အေျခအေန 

         ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဒသအတြင္းရိွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းျပီးေသာ အခါတြင္ ခႏၶာကိုယ္နွင့္ 

ေဆးျဖန္းကိရိယာမ်ားကုိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ရွိေရတြင္းေရကန္မ်ားတြင္ ေဆးေၾကာတက္ေသာ 

အမူအက်င့္မ်ားရိွရာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္ ျမစ္မ်ား၊ ဆည္းေျမာင္း၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ားႏွင့္ တူေသာ 

ေရအလႊာမ်ားအတြင္းသို႔ ယိုစိမ့္ထြက္သြားႏုိင္ျပီး၊ ငါး၊ ဖား၊ လိပ္ႏွင့္ ေျမြမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတၱဝါမ်ားကို 

ေသေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအမူအက်င့္မ်ား ပေပ်ာက္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သံုးစြဲျပီးေသာအခါတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္သူမ်ားရွိျပီး အခ်ိဳ႕ ရြာမ်ားတြင္ 

ရြာအျပင္ဘက္တြင္ က်င္းမ်ားျပဳလုပ္ထား၍ ထုိက်င္းမ်ားတြင္သာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကုိ 

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အသိပညာတုိးပြားလာေစရန္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

          ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ ပညာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ပုိးသတ္ေဆးကုိ 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာမသိရိွျခင္း၊ ေငြေၾကးအခက္အခေဲၾကာင့္ 

ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၀တ္ဆင္ရမည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာအသုံးျပဳနုိင္ျခင္း 

မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾကေသာ္လည္း 

ပိုးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကုိ သီးသန္႔သုိေလွာင္ထားျခင္းလည္းမရိွ၊ သုံးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကုိ 

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္သာ ၾကံဳသလုိ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါးမ်ားႏွင့္ 

အျခားအက်ိဳးျပဳပုိးမႊားမ်ားကုိ ေသေစနုိင္ျပီး ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
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ဓာတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်နုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 

            ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမွဳေလွ်ာ့က်ေစရန္ GAP စံစနစ္ကို သြားရမည္ျဖစ္သည္။ GAP စနစ္သည္ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးတုိ႔ကို အလြန္အကၽြံမသုံးစြဲဘ ဲ လုိအပ္မွသာထည့္သြင္းသည့္ 

နည္းစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ GAP စိုက္ဧက တုိးခ်႕ဲလာလွ်င္ ေတာင္သူမ်ားလည္း ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈ 

ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအား GAP 

စနစ္ကိုပိုမုိစိတ္၀င္စားမႈရွိလာေစရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္စိုက္ဧကမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ 

သင့္ပါသည္။ 

 ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအစား သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုိေသာ္လည္း 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ျခင္း၊ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမတတ္နိုင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးသည္ ပိုးမႊားမ်ားကုိ 

ခ်က္ခ်င္းမေသေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူနုိင္ၿပီးပုိးမ်ားကုိ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ 

ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။         

ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔ေဒသထြက္ 

သဘာ၀ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ အထင္မၾကီးၾကပ ဲ နိုင္ငံျခားျဖစ္ ဓါတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိသာ 

အသုံးျပဳလုိၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒသမွ အလြယ္တကူရရိွၿပီး 

ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးနည္းေသာ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ အသုံးျပဳေစလုိေၾကာင္း အၾကံေပးထားပါသည္။ 

အကယ္၍ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳလုိလွ်င္လည္း စနစ္တက်အသုံးျပဳတက္ေစရန္ ပညာေပးပြဲေဆြးေႏြးပြဲ 

မ်ားကုိ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း 

မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပုံစံအျပင္ ေခတ္ႏွင့္ အညီ စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳး တက္ေစရန္လည္း ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း 

အၾကံျပဳထားပါသည္။ 

          ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသိပညာမ်ားနည္းပါးေသးေသာေၾကာင့္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ ျပင္ပအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ IFDC၊ Care 
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Myanmar ၊ PEP စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ယခင္ကထက္ ပိုမို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

          ေတာင္သူမ်ားအား သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳလာနုိင္ေစရန္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာ သာမက 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ 

သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္၍ ေတာင္သူမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အလြယ္တကူ 

၀ယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အသုံးျပဳလာနုိင္ၿပီး၊ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး သုံးစြဲမႈေလ်ာ့က် လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

          ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အသိပညာမ်ား တု္ိးပြားလာေစရန္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္ၾကရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ မိရိုးဖလာစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ပံုစံအတုိင္းမဟုတ္ဘ ဲ ေခတ္ႏွင့္ အညီအဆင့္ျမင့္စြာ 

စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား 

၁။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကုိ စနစ္တက်အသုံးျပဳတတ္ရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး အသံုးျပဳ 

ရမည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္း( ဦးထုပ္၊ လက္အိပ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း)မ်ား အခမ့ဲျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း။ 

၂။ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ နည္းစနစ္ကို အသိပညာေပးျခင္း။ 

၃။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ သဘာ၀ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ  နိုင္ငံျခားမွ        နည္းပညာမ်ားကုိ ယူ၍ျပည္တြင္းတြင္ 

စနစ္တက် ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

၄။ ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားသုိ႔ ဌာနမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ဌာန တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ခံ 

ေစ်းမိေစ်းဖမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 
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၅။ သီးႏံွမ်ားတြင္ ဓါတုဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ပါ၀င္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တည္ေဆာက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 

လည္း စမ္းသပ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းပညာမ်ား 

သင္ယူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ 

၆။ စားသုံးသူမ်ား ဓာတုအႏၱာရာယ္ကင္းစင္ၿပီး က်န္းမာအသက္ရွည္ရန္အတြက္ အစားအစာေဘးကင္းလုံျခံဳေရး 

စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ပါသည္။ 

၇။ လယ္ယာထြက ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းေကာင္းရရိွေရးအတြက္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးသီးႏွံ မ်ားကုိ 

ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

၈။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဘက္စံုအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသုံး၍ GAP စံျပစိုက္ကြက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း 

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္၍ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ႏွစ္ 

တြင္သာ GAP စနစ္က်င့္သုံးၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ GAP စနစ္ဆက္လက္က်င့္ သုံးျခင္းရွိ/ 

မရွိျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲေသာ နည္းစနစ္အားဆက္လက္ 

က်င့္သုံးျခင္းမရွိပ ဲ ၄င္းတုိ႔ ယခင္စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာ နည္းအတုိင္း လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါက 

အေရးယူနိုင္သည့္ မူ၀ါဒရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း တိက်စြာေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတုိ႔၏ အခ်ိန္၊ ေငြအား၊ လူအားတုိ႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနတုိ႔ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 
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၆. နိဂံုး 

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း 

 ယခုေလ့လာစမ္းစစ္မႈသည္ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရိွ ေတာင္သူလယ္ သမား 

မ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သီးႏံွၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈအေျခအေန၊ 

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈႏႈန္း၊ ပုိးသတ္ေဆး၏ ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မွဴႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္မ်ား၊ 

ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ပုံ၊ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်သည့္နည္းလမ္း 

မ်ားကုိေလ့လာေမးျမန္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာမက စိုက္ပ်ိဳး 

ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ား ကုိလည္းစစ္တမ္း 

ေကာက္ယူေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာ 

နမ်ားမွေျဖၾကား ခ်က္မ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ ယူသူမ်ား၏ေလ့ လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ကိုထည့္သြင္းေရး 

သားထားပါသည္။ 

အနာဂတ္တြင္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္ၿပီး၊ ယခုစာတမ္းမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သုေတသနျပဳ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုစာတမ္းမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ သာမက 

ကယားျပည္နယ္တခုလုံးတြင္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစြဲမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်နုိင္ၿပီးလူႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္နုိင္၍ ျပည္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ 

တစ္ဖက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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၇. ကိုးကားစာရင္း 

၁။ ကယားျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏံွပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ 

၂။ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန 

၃။ KSFU ( Karenni State Farmer Union) 

၄။ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ား 

၅။ The Impact of Pesticides Used in Agriculture on Human Health: Case Study From 

    Myanmar Ms May Lin Aung, Associate Professor, Co-operative University,Thanlyin 

၆။ Pesticides Literacy and Pesticide Expocure Prevention Practices among Farm Workers in  

    Bago Region. Min Thura Aung, 2017 

၇။ Overview of Pesticide Market and Registration in Myanmar, Lin Fang, 1 feb 2018 

၈။ Pesticides Used in Thailand and Toxic Effects to Human Health, Padet Siriyasatine;  

    e-mail:padet.s@chula.ac.th 

၉။ kayahstate.gov.mm 
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၈. ေနာက္ဆက္တြဲြဲ 

52 
 



 53 
 



 
54 

 



  

 

 

 

 

 

55 
 



 

 

 

 

56 
 



 57 
 



 58 
 



 
59 

 



 

60 
 



 

61 
 



 

62 
 



 
63 

 



 

64 
 



 
65 

 



 
66 

 



 
67 

 



သုေတသနျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ 

                               

Kay Zin Min Naing 

Former President 

Bago Region NLD Youth Wing 

PERSONAL INFORMATION 

• Date of birth  : 15 July 1985 

• Nationality  : Myanmar 

• Race   : Burma 

• Religious  : Buddhist 

• Sex   : Female 

• Marital Status : Single 

EDUCATION 

 B.A(Myanmar),Diploma in International Relations 

EMPLOYMENT RECORD SUMMARY 

2009 to 2012  Vice President  in  NLD Youth Wing , Bago Township 

2014 to 2017  President  in  Bago Region National League for Democracy Youth Wing 

2017 to till now  Bago Region NLD  Executive Committee 
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Than Toe Aung  
La Chan Myay's (Youth Platform for Social Change) 
 
PERSONAL INFORMATION 
Date of birth   း 5 August 1996 
Nationality  : Myanmar 
Race   : Rakhine 
Sex   : Male 
Martial Status  : Single 
 
EDUCATIONAL 
Bachelor Grade B.A (History, Sittwe University) 
 
EMPLOYMENT RECORD SUMMARY 
2018 December to till now  La Chyan Myay's(Youth Platform for Social Change) 
Duty - Executive Committee Member 
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Naw Theingi Soe                                                                  

Date of birth  27.3. 1996 

Nationality    Myanmar 

Race     Kayin 

Religious  Roman Catholic 

Sex   Female 

Marital Status  Single 

Education  B.A (Geography), Taungoo University 

Employment Record Summary 

2016 May to till now 

ေဂဘားကရင္လူငယ္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္ 
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