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ฉบบัที ่36 เดอืนตุลาคม 2018 

ความส าคญัของเมล็ดพนัธุ:์ เสรมิสรา้งเครอืขา่ย
ธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนในเอเชยี 
โดย แพทรคิ เทรล ์ 

ผูป้ระสานงานการวจิยัและผูฝึ้กอบรมดา้นการเกษตร เอคโค เอเชยีเชยีงใหม่ 
 

บรรณาธกิาร: ในชว่งปี 2018 เกดิการเปลีย่นแปลงหลายอย่างในเอคโค เอเชยี หนึง่ในการเปลีย่นแปลงนัน้คอืการ
กอ่ตัง้และพฒันาศูนยท์รพัยากรเพือ่พืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็ก (Small Farm Resource Center)และธนาคาร
เมล็ดพนัธุ ์ในพืน้ทีช่านเมอืงเชยีงใหม่ รวมทัง้มกีารเตบิโตของเครอืขา่ยธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนทีเ่กดิขึน้
ใหม่ บทความนีเ้ป็นการสรปุสิง่ทีเ่กดิขึน้กบังานทัง้สองดา้นนี ้และแสดงใหเ้ห็นว่างานทัง้สองนีเ้ป็นตวัแปรส าหรบั
งานของเอคโคเอเชยีและเครอืขา่ยทีจ่ะขบัเคลือ่นไปขา้งหนา้พรอ้มๆกนั 

ค าน า 

ในฐานะองคก์รทีต่ ัง้ใจเสรมิสรา้งบคุลากร
ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการเกษตร 
บอ่ยคร ัง้ทเีดยีวทีเ่ราตอ้งกลบัมาเร ิม่ตน้
กนัทีเ่มล็ดพนัธุ ์เราต่างตระหนักดถีงึ
คุณค่าและความส าคญัของการเก็บรกัษา
เมล็ดพนัธุผ์สมเปิด (Open-Pollinated 
Seeds) การใหค้วามรูถ้งึประโยชนข์อง
พชืทีเ่ตบิโตไดด้ใีนทอ้งถิน่แต่มกัจะถูก
มองขา้มไป และการวจิยัดา้นเทคโนโลยี
นวตักรรมการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุซ์ ึง่ใช ้
ตน้ทนุต ่า กจิกรรมต่างๆเหล่านีท้ าใหเ้อค
โคสามารถชว่ยเหลอืและเสรมิความ
เขม้แข็งใหแ้กค่นทัว่โลกทีพ่ยายามพฒันา
ปรบัปรุงระบบอาหารและการเกษตร 

การต่อยอดจากประวตักิารจดัตัง้และ
ด าเนินการธนาคารเมล็ดพนัธุอ์นัยาวนานาน โดยเร ิม่ตน้กอ่นทีร่ฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา ต่อมาขยายสู่เอเชยี
และอฟัรกิา เอคโคไดข้ยายขดีความสามารถอย่างต่อเน่ืองในการส่งมอบเมล็ดพนัธุใ์หถ้งึมอืของผูท้ีข่ดัสน ในปี 
2009 เมือ่มกีารกอ่ตัง้ศูนยป์ระจ าภูมภิาค (Asia’s Regional Impact Center) และธนาคารเมล็ดพนัธุ ์สิง่ทีท่ า
อย่างต่อเน่ืองคอืการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุท์ีม่คีุณประโยชนแ์ละมคีวามส าคญัต่อทอ้งถิน่ โดยเก็บรกัษาไวใ้นพืน้ที่

นั้น ขณะนีธ้นาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัภูมภิาคแหง่แรกของเอคโคมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการทีสู่งขึน้ของ
เมล็ดพนัธุผ์สมเปิดทีป่รบัตวัไดด้ใีนทอ้งถิน่ภายในเครอืขา่ยของเรา และความส าเรจ็นีเ้ป็นเคร ือ่งพสิูจนใ์หเ้ห็นถงึ
การตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง ธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อเชยีไดร้บัใชอ้งคก์รเครอืขา่ยใน 29 ประเทศ ดว้ยการส่งมอบซองเมล็ด
พนัธุท์ดลองกว่า 4,600 ซองในปี 2017 รวมทัง้หมด 175 สายพนัธุ ์ซ ึง่เป็นเมล็ดพนัธุท์ีไ่ดจ้ากเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

ภาพที ่1 ธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโคเอเชยีในปัจจบุนั ตัง้อยู่ทีอ่.แม่อาย ห่างจาก
เชยีงใหม่ไปทางทศิเหนือราว 4 ชม. ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่ของเอคโคเอเชยี 



 

 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะประสบผลส าเรจ็มากมาย แต่ก็พบว่ายงัมคีวามตอ้งการเมล็ดพนัธุอ์ยู่อกีมากเกนิขดี
ความสามารถของเราทีจ่ะผลติเมล็ดพนัธุเ์พือ่รองรบัความตอ้งการมหาศาลในภูมภิาคนี ้เราจงึไดท้ าการศกึษา
แนวทางในการขยายงานของเรา นอกจากนีค้วามทา้ทายอืน่ๆทีต่อ้งประสบคอืการเคลือ่นยา้ยเมล็ดพนัธุข์า้มเขต
ชายแดน, กฏหมายเมล็ดพนัธุท์ีเ่ขม้งวด, และขอ้โตแ้ยง้ทีม่อียู่ตลอดเวลาเกีย่วกบัความเป็นเจา้ของดา้นพนัธกุรรม 
ปัจจยัเหล่านีท้ าใหต้อ้งมกีารคดิไตรต่รองอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัอนาคตในการด าเนินงานดา้นธนาคารเมล็ดพนัธุ ์สิง่
เหล่านีไ้ดผ้ลกัดนัใหเ้ราใครค่รวญว่าเราควรจะท างานอย่างไรเพือ่ใหส้ามารถบรกิารเครอืขา่ยของเราต่อไปใน
ชว่งเวลาส าคญันี ้

ทางออกของเอคโค 

จากความทา้ทายดงักล่าวไปขา้งตน้ เอคโคจงึคดิทางออก
เบือ้งตน้สองวธิ ีไดแ้ก ่(1) ขยายธนาคารเมล็ดพนัธุใ์นระดบั
ภูมภิาคของเรา และ (2) กอ่ตัง้เครอืขา่ยในพืน้ทีโ่ดยจดัตัง้
ธนาคารเมล็ดพนัธุใ์นระดบัชมุชน( Community Level 
Seed Banks หรอื CLSB) 

วธิกีารทัง้สองนีไ้ดม้กีารน ามาใชแ้ละเร ิม่ปฏบิตักิารมาไดร้ะยะ
หน่ึงแลว้ ขณะนีก้ารขยายธนาคารเมล็ดพนัธุแ์หง่ใหม่ก าลงัอยู่
ในระหว่างด าเนินการ  มกีารจดัหาทีด่นิแหง่ใหม่ในเขตชาน
เมอืงของจงัหวดัเชยีงใหม่ (หา่งจากส านักงานใหญเ่พยีง 25 
นาท)ี ท าใหเ้ราสามารถขยายการด าเนินงานของธนาคารเมล็ด
พนัธุซ์ ึง่เดมิอยู่ทีอ่ าเภอแม่อาย (หา่งจากส านักงานใหญ ่4 ช ัว่โมง) พืน้ทีแ่ห่งใหม่นีย้งัสามารถจดัตัง้เป็นศูนย ์
ทรพัยากรเพือ่พืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็ก (Small Farm Resource Center หรอื ช ือ่ย่อ SFRC) ใชเ้ป็นสถานที่

จดัอบรมและวจิยั ความพยายามอย่างต่อเน่ืองนีท้ าใหเ้กดิการเตบิโตอย่างเห็นไดช้ดัในการผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเพิม่
ขดีความสามารถโดยรวมของธนาคารเมล็ดพนัธุเ์พือ่ชว่ยเหลอืเครอืขา่ยของเรา นอกจากนั้น การทีธ่นาคารเมล็ด
พนัธุไ์ดม้าตัง้อยู่บนเนือ้ทีท่ีใ่หญข่ึน้ ยงัเป็นการส่งเสรมิขดีความสามารถในการสาธติ, การพฒันาแนวทางใหม่ๆ 
รวมถงึการตรวจสอบปฏบิตักิารดา้นการเกษตรทีเ่ราตอ้งการแบง่ปันใหแ้กผู่อ้ืน่ดว้ย 

มกีารด าเนินการสรา้งหอ้งเก็บ
เมล็ดพนัธุข์นาดใหญท่ีส่ามารถ
ควบคุมความเย็น, การเพิม่พืน้ที่

แปลงเพาะเพือ่ผลติเมล็ดพนัธุ ์
และการไดอ้ยู่ใกลใ้นเมอืงมาก
ขึน้ ท าใหส้ถานทีแ่หง่ใหม่นีม้ี
บทบาททีส่ าคญัในการบรกิาร
ใหก้บัเครอืขา่ยในภูมภิาคที่

ตอ้งการเมล็ดพนัธุท์ีม่คีวาม
หลากหลายและปรบัตวัเตบิโตได ้
ดใีนทอ้งถิน่  

ขดีความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ของ
ธนาคารเมล็ดนีท้ าใหส้ามารถ
ผลติและแจกจา่ยเมล็ดพนัธุไ์ด ้
ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
แต่ในขณะเดยีวกนัเราเองยงั
ตระหนักถงึความทา้ทายอย่าง
ต่อเน่ืองในดา้นการเคลือ่นยา้ย

ภาพที ่2 ขา้วโพดพนัธุพ์ืน้เมือง จากแปลงปลูกที ่
ธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโคเอเชยี 

ภาพที ่3 ศูนยท์รพัยากรเพือ่พืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กและธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ห่งใหม่ของเอค
โค ตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองเชยีงใหม่เพยีง 25 นาท ีมีการด าเนินการเพิม่แปลงเพาะเมล็ดพนัธุ ์



 

 

เมล็ดพนัธุภ์ายในภูมภิาค และความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมทีางเลอืกอืน่ทีจ่ะเก็บเมล็ดพนัธุท์อ้งถิน่ไวใ้นประเทศนั้นๆ ดงันั้น
ในฐานะทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุแ์หง่ใหม่ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในภูมภิาค เราจงึสนับสนุนเครอืขา่ยใหม่ๆทีเ่ป็น
ธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชน (Community Level Seed Banks หรอื CLSB’s) ซ ึง่ต ัง้อยู่ภายในประเทศต่างๆ
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หรอืในภูมภิาคอืน่ๆ ขอขอบคุณน ้าใจและความรว่มมอืจากโครงการ 
Presbyterian Hunger Program, หน่วยงาน Agroecology Learning Alliance of SE Asia (ALiSEA), 
มูลนิธ ิStewardship Foundation, รวมถงึผูส้นับสนุนรายบคุคลหลายทา่น เครอืขา่ยนีก้ าลงัเตบิโตและขยาย
กวา้งออกไป โดยมกีารจดัตัง้ธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ห่งใหม่ๆขึน้ 

บทบาทของเอคโคเอเชยีคอืการบรกิารดา้นการฝึกอบรมและเสรมิสรา้งศกัยภาพ รวมถงึเพิม่ขดีความสามารถแก่
เจา้หนา้ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุใ์นเครอืขา่ย การท าเชน่นีจ้ะชว่ยใหธ้นาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนแต่ละแหง่มี
ความสามารถในระดบัทีพ่ึง่พาตนเองไดใ้นการผลติ, เก็บรกัษาและเผยแพรเ่มล็ดพนัธุท์ีม่คีวามส าคญัในทอ้งถิน่ 
หากท าเชน่นีไ้ดส้ าเรจ็ จะเกดิประโยชนค์อื (1) เมล็ดพนัธุท์ีม่อียู่ในทอ้งถิน่สามารถน าไปใชไ้ด ้(2) มกีารแบง่ปัน
เมล็ดพนัธุท์ีม่ีประโยชนท์า่มกลางเครอืขา่ยเพิม่ขึน้ (3) เป็นการปกป้องรกัษาสายพนัธุพ์ชืต่างๆหากเกดิความ
เสยีหายกบัธนาคารเมล็ดพนัธุห์น่ึงหรอืในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึง และ (4) ชะลอการสูญหายของความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพชืผลทัง้ในทอ้งถิน่และในภูมภิาค  

 

เครอืข่ายในประเทศเมยีนมาร ์

หากจดัระดบัความกา้วหนา้และความเช ีย่วชาญจากมากไปหานอ้ย ธนาคารเมล็ดพนัธุแ์ต่ละทีอ่าจอยู่ในระดบัที่

แตกต่างกนัไปตามบรบิทและจดุมุ่งหมายในการปฏบิตังิาน ทีศู่นย ์ECHO’s Global Farm ประเทศสหรฐัอเมรกิามี
ด าเนินการโดยใหธ้นาคารเมล็ดพนัธุเ์ป็นหอ้งเย็นทีส่ามารถเดนิเขา้ไปได ้โดยภายในหอ้งจะสามารถควบคุม
อณุหภูมแิละความชืน้ตามทีต่อ้งการไดอ้ย่างเจาะจง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเก็บเมล็ดพนัธุน์านหลายๆปี ส่วน
ธนาคารเมล็ดพนัธุภ์ูมภิาคทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงไทย เราด าเนินการใหเ้ป็นหอ้งเก็บเมล็ดพนัธุท์ีม่คีวามซบัซอ้นนอ้ยกว่า 
โดยใชร้ะบบเคร ือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน, มอีปุกรณเ์ซนเซอร ์‘cool-bot’ และภายในหอ้งบดุว้ยสเปรยโ์ฟม 
โดยออกแบบเพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยู่ในเครอืขา่ยและองคก์รพนัธมติรทีท่ างานรว่มกนัสามารถน าไปใชส้รา้งเลยีนแบบไดด้ว้ย
ตน้ทนุทีไ่ม่สูง ยิง่กว่านั้น ยงัปรบัใชไ้ดก้บักรณีของผูท้ีม่งีบประมาณไม่เพยีงพอและขาดแคลนแหล่งเทคโนโลยทีี่

จ าเป็น รวมถงึไฟฟ้าทีไ่ม่เสถยีร เราจงึไดท้ าการส ารวจ, ทดสอบ และทดลองแนวทางธนาคารเมล็ดพนัธุท์างเลอืก
อืน่ส าหรบัชมุชนทอ้งถิน่ในภูมภิาค ซึง่ไดแ้กว่ธิกีารสรา้งหอ้งหรอือาคารดว้ยดนิบรรจกุระสอบ(Earthbag) และการ
ฝังโอง่ดนิเหนียวเพือ่ควบคุมอณุหภูม,ิ เทคนิคการใชท้ีสู่บลมจกัรยานเพือ่การปิดผนึก และการใชว้สัดดุูดความชืน้
ทีม่อียู่ในทอ้งถิน่เพือ่การตากเมล็ดพนัธุใ์หแ้หง้ 

ในปัจจบนั ไดม้กีารน าวธิกีารสองอย่างสุดทา้ยมาผสมผสานกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการหาวธิสีรา้งธนาคาร
เมล็ดพนัธุท์ีเ่หมาะสมในพืน้ที ่มกีารท างาน
รว่มกนักบัองคก์รพนัธมติรสหครสิตจกัรแบบ๊
ตสิทเ์มยีนมารใ์นภูมภิาคสามเหลีย่มปากแม่น ้า
อริวดถีอืเป็นขัน้ตอนระยะแรกของการเร ิม่ตน้
เครอืขา่ยธนาคารเมล็ดพนัธุ ์ในชว่งตน้ปี 
2017 ทางธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโคเอเชยีได ้
ตอ้นรบัผูท้ีค่าดว่าจะปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัการ
ธนาคารเมล็ดพนัธุห์ลายทา่น โดยจดัการ
ฝึกอบรมในทกุๆดา้น ตัง้แต่การกอ่ตัง้, 
ด าเนินการ, จดัหาเมล็ดพนัธุ ์และดูแลรกัษา
ธนาคารเมล็ดพนัธุใ์นระดบัชมุชน  เมือ่ผูร้บั
การอบรมกลบัไปยงัชมุชนของแต่ละคนแลว้ ได ้

ภาพที ่4 แปลงเพาะเมล็ดทีฟ่ารม์คาเฮลู ภูมิภาคสามเหลีย่มปากแม่น า้
อริวด ีประเทศเมียนมาร ์



 

 

มกีารจดัตัง้ธนาคารเมล็ดพนัธุใ์นเครอืขา่ยขึน้เป็นคร ัง้แรก การจดัการนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมตามบรบิทของแต่
ละทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนัโดยมกีารผสมผสานทางเลอืกใหม่ๆทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากเอคโค 

ภาพภายในของธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชุมชน 

หลงัจากผ่านการอบรมเวลา 2 เดอืนจนกระทัง่รูจ้กัวธิกีารด าเนินงานธนาคารเมล็ดพนัธุท์ีเ่มืองไทยอย่างดแีลว้ 
ผูจ้ดัการสองทา่นคอื Saw Moo Pler และ Naw Doris ซ ึง่เป็นเจา้หนา้ทีข่ององคก์ร Pathein Myaugmya 
Association (PMA) ในประเทศเมยีนมาร ์ไดก้ลบัไปยงัศูนยท์รพัยากรพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กคาเฮลู 
(Kahelu Small Farm Resource Center) แลว้ไดท้ าการจดัตัง้ธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนของตนเองขึน้ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ชว่ยเหลือชมุชนในละแวกใกลเ้คยีงดว้ยการเป็นแหล่งเมล็ดพนัธุค์ุณภาพใหก้บัผูท้ีส่นใจ  

หลงัจากไดร้บัการอบรมจากเจา้หนา้ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุใ์นประเทศไทยแลว้ ไดม้กีารน าความรูไ้ปใชค้อื สรา้ง 
“หอ้งเย็น” เพือ่เป็นธนาคารเมล็ดพนัธุ ์โดยใชด้นิบรรจกุระสอบ (Earthbag) เพือ่ใหห้อ้งเย็นนีม้อีณุหภูมติ ่าและ
เก็บรกัษาอณุหภูมไิด ้มกีารปลูกพชืทีต่อ้งการในแปลงเพาะแบบยกแปลงเพือ่ใชผ้ลติเมล็ดพนัธุท์ีต่อ้งการเก็บไวใ้น
ธนาคาร ซึง่ขณะนีก้ าลงัอยู่ในกระบวนการวางแผนทีจ่ะน าเกษตรกรเครอืขา่ยในชมุชนใหป้ลูกพชืดว้ยเมล็ดพนัธุ ์
หลากหลายสายพนัธุ ์และทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุนี์ ้เอคโคเอเชยีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการอบรมการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ ์
ในเดอืนมกราคมโดยมผีูเ้ขา้รว่มสบิกว่าคนเป็นเกษตกรและเจา้หนา้ทีพ่ฒันาชมุชนในพืน้ที ่รบัการฝึกปฏบิตัใิน
สถานทีจ่รงิและเรยีนรูว้ธิกีารท าความสะอาดเมล็ด วธิกีารเก็บต่างๆ รวมถงึลกัษณะทางชวีภาพของเมล็ด เพยีง 6 

ภาพที ่5 คุณ Saw Moo Pler (เจา้หนา้ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุท์ี ่
ฟารม์คาเฮล)ู กบัหอ้งเก็บเมล็ดพนัธุท์ีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ดว้ย
วธิกีารใชด้นิบบรจกุระสอบ 

ภาพที ่6 คุณ Naw Doris (เจา้หนา้ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุท์ีฟ่ารม์คา
เฮล)ู กบัช ัน้ตากเมล็ดพนัธุท์ีเ่พิง่สรา้งเสรจ้ใหม่ๆ 

ภาพที ่7 ธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนแห่งใหม่ที ่
ศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรแบบยัง่ยนื นอกเมืองย่างกุง้ 
ประเทศเมียนมาร ์

ภาพที ่8 คุณบุญส่ง (เจา้หนา้ทีเ่อคโคเอเชยี) ส ารวจหอ้งเก็บเมล็ด
พนัธุห์ลงัใหม่ทีส่รา้งจากดนิ ทีศู่นยฝึ์กอบรมการเกษตรแบบยัง่ยนื 



 

 

เดอืนหลงัจากนั้น เมือ่มกีารเยีย่มตดิตามผลทีศู่นยค์าเฮลู เจา้หนา้ทีข่องเราประทบัใจมากทีเ่ห็นการพฒันาของ
ธนาคารเมล็ดพนัธุท์ีน่ั้น ท าใหเ้ราเห็นถงึความส าคญัของการมพีนัธมติรทีด่ี ผลอนัดทีีเ่กดิขึน้นีเ้ป็นทีป่ระจกัษต์่อผู ้
ท างานในภาคสนาม ในชมุชน ในบรรดาพนัธมติร ซ ึง่น่ีคือสมาชกิเครอืขา่ยทีเ่ราตอ้งการจะชว่ยเหลอือย่างแทจ้รงิ  

เจา้หนา้ทีธ่นาคารเมล็ดพนัธุค์าเฮลูยงัไดม้สี่วนในการท างานวจิยัหน่ึงดว้ย งานวจิยันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหเ้อค
โคสามารถอธบิายถงึวธิปีฏบิตัทิีจ่ะท าการส่งเสรมิและน าผลการปฏบิตันีิไ้ปทดสอบในภาคสนาม มกีารทดสอบ
เล็กๆในเขตภูมภิาคเพือ่ประเมนิสภาพการเก็บรกัษาเมล็ดในอาคารซึง่สรา้งดว้ยดนิบรรจกุระสอบ ในภาชนะดนิ
เหนียว และในหลุมทีข่ดุไวต้ามไหล่เขา; โดยทัง้หมดนีท้ าการเปรยีบเทยีบกบัเมล็ดทีไ่ม่ไดปิ้ดผนึกและเมล็ดทีปิ่ด
ผนึกแบบสูญญากาศจากเคร ือ่งปิดผนึกท ามาจากทีสู่บลมรถจกัรยาน ทางเอคโคเห็นว่า “งานวจิยัย่อย” นีเ้ป็นส่วน
ทีส่ าคญัมากต่อประสทิธภิาพและความสามารถขององคก์รในการจดัหาขอ้มูลทนัสมยัและเป็นทางเลอืกทีด่ใีหก้บั
เครอืขา่ย  

 

มุง่หน้าต่อไป  

ธนาคารเมล็ดพนัธุค์าเฮลูเป็นตวัอย่างหน่ึงของเครอืขา่ยธนาคารเมล็ดพนัธุร์ะดบัชมุชนซึง่เกดิขึน้จากความ
รว่มมอืท างานในภาคสนามหลายแหง่ในเมยีนมาร ์กมัพูชา และฟิลปิปินส ์มเีครอืขา่ยเชน่นีอ้กีมากมายเกดิขึน้ใน
ภูมภิาคนี ้และความหวงัของเราคอืการไดม้สี่วนชว่ยเหลอืในการกอ่ตัง้, เช ือ่มโยง และส่งเสรมิศกัยภาพใหธ้นาคาร
เมล็ดพนัธุเ์หล่านี ้ 

การใชธ้นาคารเมล็ดพนัธุแ์ละศูนยท์รพัยากรขนาดเล็กแหง่ใหม่ของเราเพือ่การฝึกอบรม เพือ่สาธติทางเลอืกแบบ
ใหม่ๆ และเพือ่การวจิยัทดลองเทคนิควธิกีารต่างๆทีใ่ชต้น้ทนุต ่า จะชว่ยใหเ้ราขยายงานออกไปนอกเหนือจากทีเ่รา
คาดหวงัไวเ้มือ่หน่ึงปีทีแ่ลว้ จดุมุ่งหมายของเราคอืเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืพนัธมติรเครอืขา่ยของเราไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เราตระหนักถงึความส าคญัของพนัธมติรว่าเป็นผูท้ีจ่ะมอีทิธพิลอย่างยั่งยนืในชวีติของคนใน
พืน้ที ่ท ัง้ในดา้นกายภาพและจติวญิญาณ แมก้ารจดัตัง้ศนูยแ์หง่ใหม่นีจ้ะมคีวามคบืหนา้ไปไดม้ากแลว้ แต่งานทีอ่ยู่
ตรงหนา้เรายงัมอีกีมากมาย เราอธษิฐานและตดัสนิใจในทกุๆกา้วของเราดว้ยความตัง้ใจและเรายนิดเีป็นอย่างมากที่

ทา่นมสี่วนกบัเรา พรอ้มทัง้สนับสนุนและรว่มด าเนินงานไปกบัเราโดยมีจดุมุ่งหมายเดยีวกนัทีจ่ะใหศู้นยท์รพัยากร
พืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กและธนาคารเมล็ดพนัธุแ์หง่นีเ้ป็นสถานทีส่่งผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม  


