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คํานํา
เมื่อทานพบพันธุผักพื้นเมืองที่เติบโตและใหผลผลิตดี ทานจะชวยใหเกษตรกรคนอื่นไดลองปลูกพันธุผักนี้บางอยางไร ถามี
เกษตรกรใหเมล็ดพันธุพิเศษชนิดหนึ่งแกทาน 30 เมล็ด ทานจะเอาไปแบงคนอื่นอยางไร การแจกจายเมล็ดพันธุเกิดขึ้น
ภายในและระหวางชุมชนหมูบานอยางไร
บทความนี้เปนการแบงปนประสบการณขององคการECHO
Asia ที่ไดมีสวนชวยในการเปนเจาภาพจัดงานแสดงและ
แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุในสถานที่ 4 แหงดวยกัน นอกจากนั้น
ยังมีขอมูลสําคัญๆจากประสบการณของเราหลายอยางที่
นาจะเปนประโยชนแกทาน หากองคการหรือหนวยงานของ
ทานสนใจที่จะจัดงานในลักษณะนี้
กิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของเครือขายผูที่ทํางานรวมกัน
ขององคการ ECHO คือสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรใน
การคนหา ทดสอบและเผยแพรเมล็ดพันธุที่เติบโตไดดีในสภาพที่เปนอยูของทองถิ่นนั้นๆ พืชผักสายพันธุตางๆที่สามารถให
ผลผลิตที่นาเชื่อถือและใชปจจัยการผลิตที่หาไดในทองถิ่นนั้นจําเปนอยางยิ่งตอเกษตรกรรายยอย เกษตรกรที่อยูใน
เครือขายของ ECHO มักทําการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุของตนไวเองเปนสวนใหญ และบางรายอยูในระยะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการซื้อเมล็ดพันธุบางชนิดดวย การเขาใจวิธีการไดมาซึ่งเมล็ดพันธุของเกษตรกร การจัดหา
และวิธีปฏิบัติจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเกษตรกรรมในทองถิ่นนั้น ๆดวย
ธนาคารเมล็ดพันธุ ECHO [http://www.echonet.org/content/SeedBank,
http://asia.echonet.org/content/ECHO%20Asia%20Seed%20Bank] ชวยเพิ่มโอกาสในการไดมาซึ่งเมล็ดพันธุชนิด
ตางๆ งานแสดงเมล็ดพันธุเปนแนวทางที่ใชไดผลที่เกษตรกรไดทําการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุในทองถิ่นของตน
ดวยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน รวมทั้งยังไดมีโอกาสแสดงตัวอยางและแบงปนพันธุผักที่ดีที่สุดของตนใหแก
เกษตรกรคนอื่น อีกทั้งยังไดรับเมล็ดพันธุโดยตรงจากเกษตรกรคนอื่นๆดวย งานแสดงเมล็ดพันธุนี้ไดนําพาเกษตรกรใหมา
รวมตัวกัน พรอมกับนําเมล็ดพันธุของตนเองที่มาจากการเพาะปลูกในทองถิ่น อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ของพันธุผักที่พวกเขาทําการเพาะปลูกอยู มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดที่แตละคนสนใจ มีการพูดคุยอภิปรายถึงประเด็นสําคัญ
ตางๆเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ และไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในบาง
แหงที่พันธุผักทองถิ่นหรือพันธุเฉพาะของเกษตรกรเองไดสูญหายไปแลว การฟนฟูและขยายขอบเขตการแจกจายเมล็ด
พันธุเปนกุญแจสําคัญที่ชวยใหเกษตรกรหลุดพนจากวงจรหนี้สินและสามารถผลิตอาหารไวบริโภคเองภายในทองถิ่นอยาง
พอเพียง1

ในปพ.ศ 2553-2554 องคการ ECHO Asia Impact Center และผูรวมงาน2 ไดทําการศึกษาวิจัยระบบเมล็ดพันธุเปนเวลา
3 เดือนในพื้นที่กลุมหมูบาน 3 แหงจากทางภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชา โดยชวงสุดทายของงานวิจัย
ในแตละแหงนี้มีการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุ ซึ่งเกษตรกรผูมีสวนรวมจะมารวมตัวกันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพันธุผักของ
เกษตรกรคนอื่นๆและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุกัน นอกจากนี้เรายังไดมีสวนชวยในการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุครั้งที่ 4 ใน
ประเทศอินเดียดวย งานแสดงเมล็ดพันธุนี้ถือเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูถึงวิธีการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยนพันธุผักตางๆในทองถิ่นระหวางเกษตรกรดวยกันเอง โดยแตละครั้งที่จัดงาน เกษตรกรและผูมาชมงานจะ
ไดเห็นผักที่บางชนิดเปนพันธุกึ่งของปาที่ไมเคยเห็นมากอน หรือมีบางชนิดที่คิดวาสูญพันธุไปจากทองถิ่นของตนเองแลว
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดงาน
จากประสบการณนี้ เราพบวามีองคประกอบสําคัญหลายประการที่ควรจะนํามาพิจารณาในการจัดงาน ซึ่งมีดังตอไปนี้
1) ทําการตัดสินใจรวมกับกลุมเกษตรกรและผูนําชุมชนถึงวัตถุประสงคสั้นๆ 2-3 ขอ ในการจัดงาน จากนั้นจึง
พิจารณาเรื่องสถานที่ เวลา รูปแบบการเชิญชวน และตารางเวลาในการจัดงาน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวเปนหลัก
คณะกรรมบริหารที่มาจากคนในพื้นที่จะทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนผูนําที่มาจากหมูบานและความเปนเจาของ ซึ่งจะ
ชวยใหการจัดงานเปนไปอยางราบรื่น และควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้:
• งานนี้ตองการสื่อสารขอมูลอะไร เพื่อใหผูมีที่มารวมงานนํากลับไปคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุผักใน
ทองถิ่น การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตขึ้นเอง หรือ หัวขออื่นๆ
• สภาพปจจุบันของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเองของเกษตรกรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูก
ของเกษตรกรเปนอยางไร และอะไรเปนอิทธิพลขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตรกรรมในพื้นที่
ของทาน? เกษตรกรมีทาทีอยางไรตออุตสาหกรรมการคาขายเมล็ดผัก?
• ในทองถิ่นมีความตองการเรงดวนดานใดที่เกี่ยวกับผักหรือพืชไรชนิดใดเปนพิเศษ หรือตองการความรูที่เกี่ยวกับ
พืชยืนตนชนิดอื่นๆหรือไม
• องคกรของทานกําลังใชงานแสดงเมล็ดพันธุเพื่อเปนสื่ออยางหนึ่งในการศึกษา (วิจัย บันทึก และ/หรือเก็บ
รวบรวม) ประเภทของพันธุผักตางๆที่ยังมีการปลูกกันอยูหรือไม อยางไร
• เจาหนาที่รัฐในระดับทองถิ่นและองคกรเพื่อการเกษตร (ถามี) จะมีบทบาทอะไรบางในงาน และทานอยากให
เจาหนาที่และองคกรเหลานั้นไดทราบขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุผักพื้นเมือง
ของเกษตรกร ผานการเขารวมงานนี้
• วัตถุประสงคหลักในการเรียนรูในงานจะสําเร็จไดดวยการนําเสนอหรือสรางสรรคในรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
ดังตอไปนี้ : การจัดบรรยายพิเศษ, อภิปรายในกลุมยอย, เกมส, เพลง, ละคร, การศึกษารวมกันแบบเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ, หรือการนําเสนอจากเกษตรกรผูเขารวม ทั้งนี้แลวแตความคิดริเริ่มสรางสรรคของทาน

2) ทําการเลือกสถานที่จัดงานและผูเขารวม
งานแสดงแตละครั้งจัดขึ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน
ไมวาจะเปนการประชุมของเจาหนาที่องคกร NGO
ที่เกี่ยวของกับแวดวงการเกษตร ไปจนถึงในกลุม
หมูบานที่ชาวบานมีอาชีพทําการเกษตรกรรม หรือ
แมกระทั่ง ชุมชนที่มีสวนในระบบการเกษตรเชิง
พาณิชย งานแสดงเมล็ดพันธุครั้งแรกนั้นจัดขึ้น
พรอมกับการประชุมองคกร NGO ในระดับทองถิ่น
สวนครั้งตอมาเปนการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุอยาง
เดียว และถัดมามีภาคสวนการศึกษาเขารวมดวย
การเลือกสถานที่ที่คิดวาผูที่จะมารวมงานเคยใชเปน
ที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงคดานวัฒนธรรม ศาสนาหรือคาขายอาจไมตองเสียคาใชจายมากนักและไมยากเกินไปในการ
เดินทาง วิธีการนี้ยังสามารถสรางเครือขายเมล็ดพันธุในทองถิ่นไดดวย เพราะหลังจากเสร็จงานเกษตรกรอาจติดตอเกษตร
คนอื่นที่ไดพบเพื่อขอเมล็ดเพิ่มหรือขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุที่สนใจ ที่เราพบ ผูหญิงเขารวมงานมากกวาผูชายและ
ผูหญิงเปนฝายนําเมล็ดมาในงาน ซึ่งนาจะเกิดจากเพราะเหตุผลสองประการคือ: ขอแรกการศึกษาวิจัยกอนหนานี้ของเรา
ไดไปทําการสัมภาษณกลุมผูหญิงและเนนถึงการมีสวนรวมที่สําคัญของพวกเขาในงานแสดงเมล็ดพันธุ และขอที่สองคือ
เราไดจัดงานในระดับหมูบานที่ผูหญิงสามารถเดินทางมาพรอมกันไดงาย
ควรพยายามนําเสนอความหลากหลายของเมล็ดพันธุที่นํามาในงานใหมากพอสมควร การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
และความรูระหวางเกษตรกรที่ไดผลดีที่สุดจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการนําเมล็ดที่มาจากพื้นทีห่ า งไกลออกไป
เกษตรกรจะไมคอยสนใจเมล็ดพันธุที่นํามาจากภายในกลุมหมูบานที่อยูใกลเคียงกันเนื่องจากอาจมีเมล็ดพันธุนั้นแลวหรือ
ถาตองการก็จะหามาไดไมยาก แตอยางไรก็ตาม การนําผูเขารวมงานมาจากพื้นที่ที่หางไกลออกไปอาจตองพบปญหาเรื่อง
เวลาเดินทางและคาใชจาย รวมถึงการแปลภาษาในกรณีที่มาจากกลุมชาติพันธุที่ตางกัน
การเชิญเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ประสานงานดานการเกษตร และตัวแทนองคกร NGO ตางๆจะทําใหเกิดการเรียนรู
และรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุผักของเกษตรกรในทองถิ่น บุคคลเหลานี้ที่เขารวมงานแสดงเมล็ด
พันธุแตละครั้งตางแสดงความประหลาดใจอยางมากที่เห็นความหลากหลายของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรนํามา และนี่เปน
โอกาสอันดีนี้ในการสนับสนุนนโยบายและโครงการที่จะสงเสริมการเพาะปลูกที่หลากหลายมากกวาที่จะทําใหความ
หลากหลายลดนอยลง อยางไรก็ตามองคกรตางๆตองแนใจวาเวลาที่ตั้งไวเพื่อใหแขกพิเศษที่เชิญมาเหลานี้ไดพูดจะไม
นานเกินไปจนกินเวลาวัตถุประสงคหลักของงาน ซึ่งไดแกเวลาของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุและขอมูลระหวางเกษตรกร
3) ระบุเวลาที่เหมาะสม
งานแสดงเมล็ดพันธุจะตองจัดขึ้นในขณะที่เกษตรกรมีเมล็ดพันธุเก็บไวอยู คือชวงหลังการเก็บเกี่ยวและกอนการเพาะปลูก
พืชหลัก จากขอมูลการสํารวจกอนหนานี้ พบวาในระหวางฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรมีเมล็ดพันธุจํานวนนอยมากเก็บไวใน
บาน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุในงานก็จะนอยดวย นอกจากนี้เราไดจัดเวลางานใหเปนชวงเชาของวันที่ไมใช

วันหยุด ซึ่งเปนเวลาที่ชาวบานสามารถเขารวมได ถาคาดหวังวาจะมีผูเขารวมที่เปนเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู ผูหญิง และ
คนจากกลุมชาติพันธุอื่นหรือกลุมศาสนาอื่น จะตองวางแผนการจัดเวลาใหคนเหลานั้นสามารถมารวมงานไดดวย
4) เชิญผูเขารวมและปรึกษากันวาควรจะนําเมล็ดประเภทใดมาบาง
เราไดเชิญผูที่เราออกไปสัมภาษณเกี่ยวกับระบบเมล็ด
พันธุภายในทองถิ่นของเขา ในพื้นที่ที่เราไปนั้น
เกษตรกรจะใหเมล็ดผักฟรีโดยไมคดิ เงินหรือของตอบ
แทนใดๆไมวาจะเปนเมล็ดพันธุหรือผลผลิตอื่นๆ แตจะ
ใหในปริมาณไมมากนัก เราไดบอกเกษตรกรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของงาน และเนนวาเปนเวลาที่จะแสดงสิ่ง
ที่เปนจุดเดนของเกษตรกรไมวาจะเปนพันธุผักที่มี
ลักษณะพิเศษหรือหาไดยาก โดยตองไมลืมวากิจกรรมนี้
มุงเนนไปที่เฉพาะพันธุผักในทองถิ่น ไมใชพืชที่ใหผล
ผลิตเปนเมล็ดเชนขาวที่เปนอาหารหลัก นอกจากนี้เรา
ไดย้ําแกเกษตรกรวาไมควรนําเมล็ดที่มีขายอยูตามทองตลาดหรือที่เปนพันธุผสมมา แตอยางไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบาง
คนนําซองขาวโพดพันธุใหม หรือเมล็ดขาวพันธุอื่นๆมา แตซองเมล็ดพันธุเหลานี้ก็ไมมีใครเอาไป และถูกทิ้งไวบนโตะจน
งานจบเนื่องจากไมเปนที่สนใจของเกษตรกรคนอื่น ซึ่งไมเหมือนเมล็ดพันธุถั่วหรือผักอยางอื่นที่เกษตรกรนํามา
5) แจกซองพลาสติกเปลาลวงหนากอนเพื่อใหเกษตรกรที่จะเขารวมงานนําไปใสเมล็ดพันธุ
ในการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุครั้งแรกของเราที่มีขึ้นในกลุมของเจาหนาที่องคกร NGO ที่ทํางานดานการเกษตรนั้น
ผูเขารวมนําเมล็ดมาเปนจํานวนมาก คือหลังจากที่ทุกคนไดยินเกี่ยวกับพันธุตางๆจากผูเขารวมงานคนอื่นและลงชื่อขอ
เมล็ดพันธุที่ตนสนใจแลว เราจะแบงเมล็ดที่มีอยูใหเทากับจํานวนซองที่มีคนตองการ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใชเวลานานพอสมควร
ดังนั้นถาเราแจกซองพลาสติกเปลาที่ใชสําหรับใสยาใหแกผูเขารวมขณะที่ไปเชิญนั้น ผูเขารวมสามารถแบงเมล็ดใสไวใน
ซองลวงหนาในจํานวนที่ตองการจะนําไปใหที่งานได พรอมกันนั้นเราจะแจกสติกเกอรเปลาติดไปกับซองดวยเพื่อเอาไว
เขียนชื่อเกษตรกร สถานที่ เดือน/ปของการเก็บเกี่ยว ชนิดของเมล็ดพันธุ และลักษณะพิเศษของพันธุนั้น นอกจากนั้นการ
ใสหมายเลขที่ไมเหมือนกันที่ซองแตละซอง (เขียนดวยปากกากันน้ํา) จะชวยใหงายตอการบันทึกขอมูลของเมล็ดในวันงาน
สวนการที่จะรูวาเมล็ดพันธุจะพอแจกจายเพื่อไปทดลองปลูกหรือไมนั้น เราไดขอวาในแตละซองใหเกษตรกรใสเมล็ด อยาง
นอยจํานวน 20 เมล็ดสําหรับเมล็ดใหญ (เชนถั่วตางๆ) และสําหรับเมล็ดเล็กใหตักใส 1 ชอนชา การเชิญชวนใหมางาน
พรอมกับการแจกซองพลาสติกนี้ทําใหเกษตรกรที่เปนผูหญิงเขาใจชัดเจนวาตนไดรับเชิญดวย

6) ตัดสินใจและระบุขอมูลที่จะทําการเก็บรวบรวม
งานแสดงเมล็ดพันธุเปนโอกาสที่เกษตรกรจะเรียนรู
จากกันและกัน นอกจากนั้นงานนี้ยังเปนโอกาส
สําหรับองคกรของทานที่จะไดรับความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพันธุผักตางๆที่เกษตรกรมีอยู รวมถึงวิธีการ
เก็บรักษา อุปสรรคหรือขอจํากัดที่เกษตรกรตองพบ
ในการหาเมล็ดพันธุมาปลูก ทานจะไดมีโอกาสได
ยินวาพืชผักประเภทใดสําคัญสําหรับเกษตรกรและ
ลักษณะพิเศษที่ไมเหมือนใครของพันธุผักพื้นเมือง
ตางๆ ใหทานฟงอยางตั้งใจขณะที่เกษตรกรทําการ
อธิบายวาพวกเขาทําการเลือกเมล็ดและดําเนิน
ขั้นตอนอะไรบาง มีปญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ด
พันธุที่ใชเพาะปลูกหรือไม หรือมีเพียงพอ และมีอยางไมจํากัดภายในระบบการเกษตรของพวกเขา
ถาการเก็บรวบรวมขอมูลเปนวัตถุประสงคหนึ่งที่ทานตั้งไว ทานตองแนใจวาเปาหมายในการเก็บขอมูลของทานสนับสนุน
และสงเสริมการดําเนินการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุของเกษตรกรแทนที่จะเสียเวลาไปตอบคําถามอื่นๆของทาน ใหทาน
ตัดสินใจวาตองการไดขอมูลอะไร และควรตั้งใจตั้งแตตนวาทานจะสามารถเก็บและบันทึกขอมูลไวอยางมีระเบียบ ระบุ
ขอมูลที่ตองการจะเก็บไวลวงหนา เตรียมแบบฟอรมที่ตองเขียนและเตรียมวิธีการเก็บขอมูลอื่นๆใหพรอม (เชน รูปถายของ
เกษตรกรกับซองบรรจุที่มีหมายเลข หรือรูปถายเฉพาะขอมูลที่เขียนไวที่ซองแตละซอง) เพื่อทําการบันทึกขอมูลซองเมล็ด
พันธุที่เกษตรกรนํามา บันทึกชื่อและที่อยูของเกษตรกรเพื่อในบางกรณีอาจมีคนตองการติดตอเพื่อขอเมล็ดพันธุหรือขอมูล
เพิ่มเติม สําหรับเมล็ดแตละซองใหมีขอมูลที่เปนชื่อเรียกในทองถิ่นและชื่อพันธุอื่นๆที่มี พื้นที่ที่มีการปลูก เวลาเก็บเกี่ยว
และลักษณะพิเศษของพันธุนั้น (เชน สีและขนาดที่ไมเหมือนพันธุอื่น การเก็บเกี่ยวที่เร็วหรือชา มีวงจรชีวิตนานกวาหนึ่งป
รสชาติ คุณสมบัติในการเก็บรักษา ลักษณะการนํามาปรุงเปนอาหาร ปจจัยในการปลูก ฯลฯ) ใหเก็บขอมูลเฉพาะที่
ตองการเทานัน้ โดยใชแบบฟอรมงายๆ เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา และแบบฟอรมที่ซับซอนดวยขอมูลที่ไมจําเปนจะ
ใชเวลานานเกินไปและอาจไมเกิดประโยชนหากเติมไดไมครบ ทั้งนี้จัดใหมีคําถามเปดดวย เชน “ลักษณะที่ดีที่สุดหรือ
พิเศษที่สุดของพันธุนี้คืออะไร”
7) ตัดสินใจวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับพันธุผักตางๆของเกษตรกอนการจัดงานหรือชวงเริ่มงาน
องคกรของทานอาจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อตองการความรูเพิ่มเติมและเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพันธุผักในทองถิ่น
หรือเพื่อใหทราบถึงขอเดนหรือลักษณะพิเศษของพันธุตางๆในทองถิ่น ในงานแสดงเมล็ดพันธุของเราทุกครั้ง เราพบวา
เปนไปคอนขางยาก เพราะความหลากหลายของขอมูลที่ไดรับและการใชเวลาที่นานในการเขียนขอมูลเหลานั้นออกมา เรา
จึงไดจํากัดจํานวนของผูเขารวมในงานเพราะเวลาในเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุดเมล็ดพันธุแตละชุดที่นํามานั้น
ตองใชเวลานานพอสมควร ดวยขอจํากัดดานการอานเขียนของเกษตรกร เราจึงตองอาศัยผูชวยหลายคนในการสื่อสาร
ภาษาทองถิ่นและเขียนขอมูลที่ไดเกี่ยวกับเมล็ดพันธุเปนภาษากลาง ซึ่งตองเริ่มตนขึ้นทันทีหลังจากที่เกษตรกรมาถึงงาน

แมกระทั่งการใชแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหกระชับแลว เรายังตองใชผูชวยที่มาจากทองถิ่น 7 คนและเวลามากกวา 2 ชั่วโมง
เพื่อบันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเมล็ดที่นํามาโดยเกษตรกรจํานวน 30 คน ทั้งนี้มีขอเสนออีกวาควรจะมีอาหารวางหรือ
เครื่องดื่มบริการขณะที่ผูรวมงานกําลังทยอยมาในชวงลงทะเบียน
นอกจากนี้ควรบันทึกขอมูลบางอยางลวงหนาไวกอนถาเปนไปไดจากการไปเยี่ยมเยียนบานผูเขารวมในวันกอนการจัดงาน
หรือไมเชนนั้น เราพบวาจะไดผลดีที่สุดในการจัดหาผูชวยไวหลายๆคนใหมากที่สุดเทาที่จะหาไดเพื่อชวยในชวงลงทะเบียน
โดยอยางนอยควรมีผูชวยบันทึกขอมูลหนึ่งคนตอเกษตรกรจํานวน 5 คนที่ไดเชิญไว จะชวยใหไมเสียเวลามากเกินไป อีก
ทั้งเรายังจัดการสัมภาษณตอนทายของงาน โดยสัมภาษณเกษตรกรขณะที่กําลังจะเดินทางกลับ เพื่อใหทราบวาพวก
เขาไดแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุที่นํามาและไดเมล็ดพันธุใหมกลับไปจริงๆหรือไม
ขอมูลเมล็ดพันธุตางๆควรจะบันทึกไวอยางนอยสองที่ คือบนซอง เพื่อใหผูรับไดทราบถึงที่มาของเมล็ดพันธุนั้น และอีกที่
คือในเอกสารที่เปนที่รวบรวมขอมูลขององคกรที่จัดงาน การบันทึกขอมูลทั้งสองแหงนี้ทําใหใชเวลาเพิ่มขึ้นและการ
จัดระบบเพื่อใหขบวนการนี้รวดเร็วขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญ
8) วางแผนการดําเนินงานของรายการตางๆในวันงาน
กอนที่งานจะเริ่ม เจาหนาที่จัดงานจะทําการจัดหาของวางและเครื่องดื่มในชวงลงทะเบียน และอาหารเที่ยงหลังจบงาน ซึ่ง
ควรใชอาหารในทองถิ่นที่พูดถึงกันในงาน การจัดลําดับรายการ การแลกเปลี่ยนความเห็น และการวางแผนดําเนินการใน
การแลกเปลี่ยนเมล็ดนั้นจําเปนตองมีการวางแผนที่ดี การมีผูประสานงานจากทองถิ่นเปนผูดาํ เนินรายการวันนั้น ถือ
เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง การมอบหมายบทบาทหนาที่ (เชน ผูรวบรวมขอมูล ผูแปลภาษาทองถิ่น วิทยากร และผู
ประสานงานการอภิปรายกลุมยอย) ใหกับผูที่มีสวนจะทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นมากขึ้น การรวมภาคสวนที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในทองถิ่นใหเขากับการเก็บรักษาและความหลากหลายของเมล็ดพันธุนั้นทําไดดวย การ
ใชเพลง หรือละครเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ หรือการเกษตรกรรมในทองถิ่น จะชวยเพิ่มความสนใจและการเรียนรู
ใหมากขึ้น ผูจัดเตรียมงานควรใหความสนใจถึงการวางรายการตางๆวาจะใหงานออกมาในแนวไหน เชน การประชุมแบบ
เปนทางการ การรวมตัวกันแบบทุกคนมีสวนรวม หรืองานเทศกาลที่สนุกสนาน ใหตัดสินใจวาจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษ
หรือไม อยางไร หรืออาจมีการนําเสนอผลงานจากกลุมเกษตรกรจากที่ตางๆ ดนตรี หรือรูปแบบอื่นๆที่จะสนับสนุน
วัตถุประสงคของการจัดงาน
9) วางแผนองคประกอบดานวิชาการ
หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของงานแสดงเมล็ดพันธุที่เราจัดคือเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรถึงความเชื่อ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุและความรูเกี่ยวกับพืชผักในทองถิ่น รวมทั้งเสนอแนะวิธีที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพและความสามารถในการเติบโตของเมล็ดพันธุที่เก็บไว ในงานแตละครั้งจะมีการนําเสนอใน
รูปแบบที่มีการตอบสนองจากผูเขารวมเปนเวลา 30 นาที โดยพูดถึงวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือกเมล็ดพันธุจากตนที่มี
ความสมบูรณ การทําความสะอาดเมล็ดและการทําใหเมล็ดแหง รวมถึงวิธีการตางๆในการเก็บรักษาเมล็ด องคประกอบ
สําคัญที่ทําใหสวนนี้ของงานเปนประโยชนในการเรียนรูสําหรับเกษตรกรคือการใชรูปแบบการนําเสนอที่เปนบทสนทนา
การสลับกันระหวางคําถามเกี่ยวกับเมล็ดพันธุในทองถิ่นและขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาเมล็ด

เราใชแผนผาที่วาดดวยรูปภาพงายๆเปนภาพประกอบการนําเสนอของเราโดยใชภาษาทองถิ่น การยกแผนผาขึ้นใหดูกอน
จะชวยใหเกษตรกรคิดถึงหัวขออื่นๆในการอภิปรายกันในกลุมยอยดวย
รูปภาพที่นําเสนอนี้จะกระตุนใหเกิดคําถามและความคิดเห็นจากเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะอภิปรายและ
อธิบายใหชัดขึ้นถึงวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เราไดขอมูลมาจากการวิจัยกอนหนาที่จะจัดงานขึ้น การทราบถึง
ประสบการณในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุนั้นเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการที่จะยื่นมือเขาชวยเหลือและปรับปรุงพัฒนา
ระบบเมล็ดพันธุในทองถิ่น รวมถึงการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุของหมูบานดวย ตัวอยางเชน การวิจัยลวงหนาในหมูบาน
จะบอกไดวาชาวบานสวนใหญหลีกเลี่ยงการนําเมล็ดไปตากแหงซึ่งพวกเขามองวาเปนวิธีที่อันตรายตอเมล็ด และการ
อภิปรายในกลุมใหญในวันงานแสดงใหเห็นวาชาวบานดําเนินตามขั้นตอนสองขั้นตอนในการทําเมล็ดใหแหง คือจะนํา
เมล็ดที่เก็บเกี่ยวใหมๆหรือเมล็ดที่มีความชื้นอยูใสในตะกราหรือชั้นวางของที่อยูเหนือเตาไฟ และจากนั้นจึงจะนําไปเก็บไว
ในที่อุณหภูมิเย็นขึ้น (หอยไวสูงขึ้นหรือเก็บไวที่อื่นในบาน) เพื่อเก็บในระยะยาว ใหโอกาสชาวบานไดแบงปนสิ่งที่ไดคนพบ
และประสบการณในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เชนจากการจัดงานในประเทศกัมพูชาเราไดทราบวาชาวบานบางคนเก็บ
เมล็ดถั่วไวในลักษณะของหมอนหรือเก็บไวตามขั้นบันไดบาน เนื่องจากการเปลี่ยนที่เก็บไปเรื่อยๆจะลดปญหาเรื่องของ
แมลงที่มากัดกินเมล็ดได 3
10) รายการสําคัญในวันงาน: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนําเสนอเมล็ดพันธุตางๆโดยเกษตรกร
เนื่องจากวัตถุประสงคหลักคือการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
ระหวางเกษตกร ดังนั้นจึงตองจัดเวลาใหมากพอที่ชาวบาน
จะพูดถึงพันธุตางๆที่ไดนํามา เปาหมายนี้จะสําเร็จไดดวย
วิธีการที่ตางกันไป วิธีหนึ่งในนั้นคือใหชาวบานพูดถึง
คุณสมบัติตางๆของเมล็ดพันธุของตนภายในกลุมยอยจาก
หมูบานของตนเอง จากนั้นเลือกเมล็ดพันธุที่นาสนใจมา
เสนอใหกลุมใหญ แตวิธีการนี้จะใชไดดีเฉพาะกลุมหมูบาน
ตางๆที่มีการติดตอกันนอย มีรูปแบบหนึ่งที่ประสบ
ความสําเร็จดีมากที่ใชในงานที่กัมพูชา คือมีผูประสานงาน
เจาหนาที่ NGO เปนผูชวยในกลุมของเกษตรกรที่มาจากหมูบานที่หางไกลกัน โดยมีการพูดคุยภายในกลุมเปนเวลาหนึ่ง
ชั่วโมงในหัวขอการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ระบบเมล็ดพันธุ และคุณสมบัติที่ดีของเมล็ดพันธุในทองถิ่นของตน:
• วิธีการตางๆในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ วาแตละคนใชวิธีใดหรือไดยินวาคนอื่นใชวิธีใด และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันถึงประสบการณกับผลที่ไดจากวิธีแตละวิธี (ขอดีและขอเสีย)
• วัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติที่ยึดถือกันมาแบบดั้งเดิมและการแบงปนเมล็ดพันธุ ในหมูบานของตน
รวมทั้งภายในครอบครัวและหมูเพื่อน
• เมล็ดพันธุผักตางๆที่นํามา และลักษณะพิเศษ ปจจัยในการปลูก หรือความอดทนตอสภาวะตางๆของ
เมล็ดพันธุ

11) วางแผนวิธีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโอกาสที่ไดรับชมเมล็ดพันธุตางๆจะชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางเกษตรกรมากขึ้น และ
เกษตรกรสามารถสอบถามกันไดโดยตรงเมื่อมีคําถามเกี่ยวกับเมล็ดพันธุที่แตละคนนํามา ในงานแสดงเมล็ดพันธุที่จัดขึ้น
นั้นเราไดทําตามธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่นที่มักทําการแบงปนเมล็ดพันธุในปริมาณไมมากนักโดยไมหวังเงินตอบแทน
โดยมีการแลกเปลี่ยนซองเมล็ดพันธุฟรีในหมูเกษตรกร สําหรับตัวอยางของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุในระดับที่กวางขึ้นที่
ตองใชสื่ออื่นๆชวยดวย สามารถดูเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “Seedy Sundays” ในประเทศอังกฤษ
(http://www.seedysunday.org/), เครือขายแบงปนเมล็ดพันธุ Navdanya (http://www.navdanya.org/earthdemocracy/seed-sovereignty), และมูลนิธิ GREEN Foundation ที่ทํางานกับธนาคารเมล็ดพันธุในชุมชน
(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/community-seed-banks-formaintaining-genetic) ในประเทศอินเดีย
ทั้งนี้ใหพิจารณาดวยวาเมล็ดที่องคกรผูจัดนํามาแจกในงานนั้นอาจมีผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนของเกษตรกรดวย ใน
งานแสดงเมล็ดพันธุครั้งหนึ่ง องคการ ECHO ไดนําเมล็ดพันธุที่นาสนใจจากธนาคารเมล็ดพันธุในประเทศไทยมาวางใน
งานขณะที่เกษตรกรอยูในชวงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุกันอยู ผลปรากฏวาเกษตรกรตางแสดงความตองการที่จะรับซอง
เมล็ดพันธุนั้น(ที่พวกเขาอาจเห็นวาดีกวาเมล็ดพันธุที่ตนมีอยู) ทําใหพวกเขาไมสนใจการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุของตน แต
เลือกที่จะเอาเมล็ดพันธุที่เรานํามา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการแลกเปลี่ยนในระดับหมูบานนั้นจบลงเร็วเกินไป ดังนั้น
ในงานแสดงเมล็ดพันธุครั้งตอมาเราจึงไดเปลี่ยนเปนการมอบ “ถุงของขวัญ” จากธนาคารเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรทุกคน
ในตอนจบงาน เพื่อไมใหการแจกเมล็ดพันธุนี้ไปจํากัดการแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกร
12) ประมวลผลขอมูลและติดตามผลหมูบานที่เขารวม
ทันทีที่งานสิ้นสุดลง องคกรของทานควรตรวจสอบ
บันทึกของเจาหนาที่จากชวงการอภิปราย และปรึกษา
กันถึงวิธีการที่จะปรับปรุงพัฒนางานแสดงเมล็ดพันธุ
ครั้งตอไป องคกรตางๆที่ทํางานอยูในเขตที่ตั้งการจัด
งานสามารถทําการติดตามผลความคืบหนาประเด็น
ตางๆ การตัดสินใจ และขอกังวลของเกษตรกร หรือ
โครงการริเริ่มตางๆที่ถูกนําเสนอขึ้นในระหวางการจัด
งาน เกษตรกรอาจพูดถึงผักพื้นเมืองชนิดใดชนิดหนึ่งที่
พวกเขาตองการอนุรักษไว หรือเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุของหมูบาน หรือ
นําเสนอการทดลองปลูกพันธุผักอื่นๆ ใหถามผูที่เขารวมวาไดปลูกเมล็ดพันธุใหมที่ไดรับหรือไม การเติบโตเปนอยางไร และ
เกษตรกรไดเรียนรูอะไรมากที่สุดจากงานแสดงเมล็ดพันธุ หรืออยากจะเห็นอะไรในการจัดงานครั้งหนา

ตัวอยางประโยชนและผลที่ไดจากการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุมีดังนี้ :
• เกษตรกรและองคกรการเกษตร มีความเพลิดเพลิน ในวันงาน และมีโอกาสไดพูดถึงคุณคาความสําคัญของผัก
ที่ตนปลูกอยู
• เจาหนาที่ NGO และชาวบานมีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับเมล็ดพันธุในทองถิ่น และแนวคิดในการที่อาจจะ
ทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมระบบเมล็ดพันธุในทองถิ่นใหดีขึ้น นอกจากนี้องคกรในระดับทองถิ่นอาจใหขอมูลที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุที่ตองการตอธนาคารเมล็ดพันธุ ECHO Asia
• ในการจัดงานทุกครั้ง แมกระทั่งนักพัฒนาดานการเกษตรหรือเจาหนาที่รัฐผูมีประสบการณมากอน ตอง
ประหลาดใจกับความหลากหลายของพันธุผักที่มีอยูในชุมชน
• งานแสดงเมล็ดพันธุสามารถจัดขึ้นไดดวยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอีกไมมากถามีการรวมกันเขากับการอบรม
หรือการประชุมอื่นๆ
• งานแสดงเมล็ดพันธุเปนการสรางโอกาสแกเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุของตนที่นําไปสูการมีสวนในระบบเกษตกรรมเชิงพาณิชย จากประสบการณของเรา
เกษตรกรที่สวนใหญทําการเพาะปลูกดวยเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวเอง (เชียงดาว, เชียงรายในประเทศไทย) จะนํา
พันธุผักหลายๆชนิดมาในงานซึ่งมากกวาเกษตรกรที่ใชเมล็ดผักที่ซื้อมา (ประเทศกัมพูชา) การอภิปรายในกลุม
ยอยยังสามารถพิจารณาวิธีการทําการเกษตรในหัวขอนี้ดวย ตัวอยางเชน อาจมีการตั้งคําถามวา เกษตรกร
เปลี่ยนจากการใชเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาเองไปสูการใชเมล็ดที่ซื้อมาตั้งแตเมื่อใดและอยางไร มีเมล็ดพันธุพื้นเมือง
ที่ดีที่ไมสามารถหาซื้อไดหรือไม เคยตองพบกับภาวะขาดแคลนหรือสูญเสียเมล็ดพันธุชนิดใดชนิดหนึ่งไปบาง
หรือไม มีวิธีใดที่ชุมชนของพวกเขาจะสามารถคงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เปนประโยชนดานความหลากหลาย
ในทองถิ่นของตนไดบาง พวกเขาอาจคุยกันถึงวิธีในการที่จะไดรับเมล็ดพันธุที่พวกเขาตองการไดงายขึ้น รวมถึง
วิธีการที่จะสามารถสงเสริมสนับสนุนวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุทองถิ่นของตนเอง
องคกร ECHO มีความสนใจอยางยิ่งที่จะมีสวนชวยในการวางแผนของกลุมการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุของเกษตรกร ถา
ทานมีความเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณที่จะสามารถชวยเกษตรกรที่จะไดรับเมล็ดพันธุที่สามารถปลูกและเติบโต
ไดดีภายใตสภาพของทองถิ่นนั้น กรุณาสงมายังเราได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
มีขอมูลที่สามารถนําไปใชไดประโยชนจริงจากสื่ออินเตอรเน็ตซึ่งนํามาจากโครงการที่ริเริ่มคลายกับในประเทศแอฟริกาซึ่ง
จะเปนขอมูลเพิ่มเติมในดานการจัดการ, สงเสริม และใชประโยชนจากความรูที่ไดอยางสูงสุดจากการจัดงาน ในประเทศ
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เกษตกร 37 คน (หญิง
21, ชาย 16 ทั้งหมด
จากกลุมชาติพันธุ
Darang); มี 29 คน
(หญิง 21, ชาย 8) นํา
เมล็ดมา

เกษตรกร 30 คน
(หญิง 22, ชาย 8)
จากกลุมลาหูและ
อาขา; ทั้ง 30 คน
นําเมล็ดมา

เกษตรกร 60 คน (หญิง
34, ชาย 26 ), ทั้งหมดเปน
ชาวกัมพูชา; มี 54 คนนํา
เมล็ดมา

จํานวนและ จาก 16 องคกรทั่วภาค
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จากหมูบาน 3 แหง
ภายในระยะหลาย
กิโลเมตร

จากหมูบาน 4 แหง
ภายในระยะหลาย
กิโลเมตร

จากหมูบาน 11 แหง
ภายในระยะ 50 กิโลเมตร

จํานวนเชื้อ
12+
ชาติ/ภาษา
ของผูเขารวม
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ชุดเมล็ดพันธุ 25 พันธุ นํามาในปริมาณ
(ซอง) ที่นํามา มาก

181 ซอง

274 ซอง

ประมาณ 350; อยางนอย
5 ชนิดตอคน

การรวบรวม
ขอมูล
เกี่ยวกับพันธุ
ตางๆของ
เกษตรกร

มีรูปแบบที่เปน
มาตรฐาน แตยาว
เกินไปและยุงยากตอ
การนําไปใช

ใชชุดขอมูลที่งายขึ้น
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ลักษณะ
หมูบาน

ชุมชนที่อยูหางไกลกัน
กระจัดกระจาย

นักพัฒนาดานการเกษตร
36 คนเขารวม

ไมเปนทางการ, ไมมี
รูปแบบมาตรฐาน

