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คํานํา 
เม่ือทานพบพันธุผักพื้นเมืองที่เติบโตและใหผลผลิตดี ทานจะชวยใหเกษตรกรคนอื่นไดลองปลูกพันธุผักนี้บางอยางไร ถามี

เกษตรกรใหเมล็ดพันธุพิเศษชนิดหนึ่งแกทาน 30 เมล็ด ทานจะเอาไปแบงคนอื่นอยางไร การแจกจายเมล็ดพันธุเกิดขึ้น

ภายในและระหวางชุมชนหมูบานอยางไร 

บทความนี้เปนการแบงปนประสบการณขององคการECHO 

Asia ที่ไดมีสวนชวยในการเปนเจาภาพจัดงานแสดงและ

แลกเปล่ียนเมล็ดพันธุในสถานที่ 4 แหงดวยกัน นอกจากนั้น

ยังมีขอมูลสําคัญๆจากประสบการณของเราหลายอยางที่

นาจะเปนประโยชนแกทาน หากองคการหรือหนวยงานของ

ทานสนใจที่จะจัดงานในลักษณะนี้ 

 

กิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของเครือขายผูที่ทํางานรวมกัน

ขององคการ ECHO คือสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรใน

การคนหา ทดสอบและเผยแพรเมล็ดพันธุที่เติบโตไดดีในสภาพท่ีเปนอยูของทองถ่ินนั้นๆ พืชผักสายพันธุตางๆท่ีสามารถให

ผลผลิตที่นาเช่ือถือและใชปจจัยการผลิตที่หาไดในทองถ่ินนั้นจําเปนอยางย่ิงตอเกษตรกรรายยอย เกษตรกรที่อยูใน

เครือขายของ ECHO มักทําการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุของตนไวเองเปนสวนใหญ และบางรายอยูในระยะ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมีการซื้อเมล็ดพันธุบางชนิดดวย การเขาใจวิธีการไดมาซ่ึงเมล็ดพันธุของเกษตรกร การจัดหา 

และวิธีปฏิบัติจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเกษตรกรรมในทองถ่ินนั้น ๆดวย  

 

ธนาคารเมล็ดพันธุ ECHO [http://www.echonet.org/content/SeedBank, 

http://asia.echonet.org/content/ECHO%20Asia%20Seed%20Bank] ชวยเพ่ิมโอกาสในการไดมาซ่ึงเมล็ดพันธุชนิด

ตางๆ งานแสดงเมล็ดพันธุเปนแนวทางที่ใชไดผลที่เกษตรกรไดทําการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุในทองถ่ินของตน

ดวยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน รวมทั้งยังไดมีโอกาสแสดงตัวอยางและแบงปนพันธุผักที่ดีที่สุดของตนใหแก

เกษตรกรคนอื่น อีกทั้งยังไดรับเมล็ดพันธุโดยตรงจากเกษตรกรคนอื่นๆดวย งานแสดงเมล็ดพันธุนี้ไดนําพาเกษตรกรใหมา

รวมตัวกัน พรอมกับนําเมล็ดพันธุของตนเองที่มาจากการเพาะปลูกในทองถ่ิน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย

ของพันธุผักที่พวกเขาทําการเพาะปลูกอยู มีการแลกเปล่ียนเมล็ดที่แตละคนสนใจ มีการพูดคุยอภิปรายถึงประเด็นสําคัญ

ตางๆเก่ียวกับเมล็ดพันธุ และไดเรียนรูมากขึ้นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในบาง

แหงที่พันธุผักทองถ่ินหรือพันธุเฉพาะของเกษตรกรเองไดสูญหายไปแลว การฟนฟูและขยายขอบเขตการแจกจายเมล็ด

พันธุเปนกุญแจสําคัญที่ชวยใหเกษตรกรหลุดพนจากวงจรหน้ีสินและสามารถผลิตอาหารไวบริโภคเองภายในทองถ่ินอยาง

พอเพียง1   



ในปพ.ศ 2553-2554 องคการ ECHO Asia Impact Center และผูรวมงาน2 ไดทําการศึกษาวิจัยระบบเมล็ดพันธุเปนเวลา 

3 เดือนในพื้นที่กลุมหมูบาน 3 แหงจากทางภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศกัมพูชา โดยชวงสุดทายของงานวิจัย

ในแตละแหงนี้มีการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุ ซึ่งเกษตรกรผูมีสวนรวมจะมารวมตัวกันเพื่อศึกษาเก่ียวกับพันธุผักของ

เกษตรกรคนอื่นๆและแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุกัน นอกจากนี้เรายังไดมีสวนชวยในการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุคร้ังที่ 4 ใน

ประเทศอินเดียดวย งานแสดงเมล็ดพันธุนี้ถือเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูถึงวิธีการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด

การแลกเปล่ียนพันธุผักตางๆในทองถ่ินระหวางเกษตรกรดวยกันเอง โดยแตละคร้ังที่จัดงาน เกษตรกรและผูมาชมงานจะ

ไดเห็นผักที่บางชนิดเปนพันธุก่ึงของปาที่ไมเคยเห็นมากอน หรือมีบางชนิดที่คิดวาสูญพันธุไปจากทองถ่ินของตนเองแลว   

 
ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการจัดงาน 
จากประสบการณนี้ เราพบวามีองคประกอบสําคัญหลายประการที่ควรจะนํามาพิจารณาในการจัดงาน ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 
1) ทําการตัดสินใจรวมกับกลุมเกษตรกรและผูนําชุมชนถึงวัตถุประสงคส้ันๆ 2-3 ขอ ในการจัดงาน จากนั้นจึง
พิจารณาเรื่องสถานที่ เวลา รูปแบบการเชิญชวน และตารางเวลาในการจัดงาน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวเปนหลัก   
 

คณะกรรมบริหารที่มาจากคนในพื้นที่จะทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนผูนําที่มาจากหมูบานและความเปนเจาของ ซึ่งจะ

ชวยใหการจัดงานเปนไปอยางราบร่ืน และควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้: 

• งานนี้ตองการส่ือสารขอมูลอะไร เพื่อใหผูมีที่มารวมงานนํากลับไปคิดเก่ียวกับความหลากหลายของพันธุผักใน

ทองถ่ิน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตขึ้นเอง หรือ หัวขออื่นๆ   

• สภาพปจจุบันของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเองของเกษตรกรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูก

ของเกษตรกรเปนอยางไร และอะไรเปนอิทธิพลขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการเกษตรกรรมในพื้นที่

ของทาน? เกษตรกรมีทาทีอยางไรตออุตสาหกรรมการคาขายเมล็ดผัก? 

• ในทองถ่ินมีความตองการเรงดวนดานใดที่เก่ียวกับผักหรือพืชไรชนิดใดเปนพิเศษ หรือตองการความรูที่เก่ียวกับ

พืชยืนตนชนิดอื่นๆหรือไม   

• องคกรของทานกําลังใชงานแสดงเมล็ดพันธุเพื่อเปนส่ืออยางหน่ึงในการศึกษา (วิจัย บันทึก และ/หรือเก็บ

รวบรวม) ประเภทของพันธุผักตางๆที่ยังมีการปลูกกันอยูหรือไม อยางไร 

• เจาหนาที่รัฐในระดับทองถ่ินและองคกรเพื่อการเกษตร (ถามี) จะมีบทบาทอะไรบางในงาน และทานอยากให

เจาหนาที่และองคกรเหลานั้นไดทราบขอมูลอะไรบางเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุผักพื้นเมือง

ของเกษตรกร ผานการเขารวมงานนี้   

• วัตถุประสงคหลักในการเรียนรูในงานจะสําเร็จไดดวยการนําเสนอหรือสรางสรรคในรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด

ดังตอไปนี้ : การจัดบรรยายพิเศษ, อภิปรายในกลุมยอย, เกมส, เพลง, ละคร, การศึกษารวมกันแบบเปนทางการ

หรือไมเปนทางการ, หรือการนําเสนอจากเกษตรกรผูเขารวม ทั้งนี้แลวแตความคิดริเร่ิมสรางสรรคของทาน  
 
 
 



2) ทําการเลือกสถานที่จัดงานและผูเขารวม 
 

งานแสดงแตละคร้ังจัดขึ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน 

ไมวาจะเปนการประชุมของเจาหนาที่องคกร NGO 

ที่เก่ียวของกับแวดวงการเกษตร ไปจนถึงในกลุม

หมูบานที่ชาวบานมีอาชีพทําการเกษตรกรรม หรือ

แมกระท่ัง ชุมชนที่มีสวนในระบบการเกษตรเชิง

พาณิชย งานแสดงเมล็ดพันธุคร้ังแรกน้ันจัดขึ้น

พรอมกับการประชุมองคกร NGO ในระดับทองถ่ิน 

สวนคร้ังตอมาเปนการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุอยาง

เดียว และถัดมามีภาคสวนการศึกษาเขารวมดวย 

การเลือกสถานที่ที่คิดวาผูที่จะมารวมงานเคยใชเปน

ที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงคดานวัฒนธรรม ศาสนาหรือคาขายอาจไมตองเสียคาใชจายมากนักและไมยากเกินไปในการ

เดินทาง วิธีการน้ียังสามารถสรางเครือขายเมล็ดพันธุในทองถ่ินไดดวย เพราะหลังจากเสร็จงานเกษตรกรอาจติดตอเกษตร

คนอื่นที่ไดพบเพื่อขอเมล็ดเพิ่มหรือขอขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพันธุที่สนใจ ที่เราพบ ผูหญิงเขารวมงานมากกวาผูชายและ

ผูหญิงเปนฝายนําเมล็ดมาในงาน ซึ่งนาจะเกิดจากเพราะเหตุผลสองประการคือ: ขอแรกการศึกษาวิจัยกอนหนานี้ของเรา

ไดไปทําการสัมภาษณกลุมผูหญิงและเนนถึงการมีสวนรวมที่สําคัญของพวกเขาในงานแสดงเมล็ดพันธุ และขอที่สองคือ

เราไดจัดงานในระดับหมูบานที่ผูหญิงสามารถเดินทางมาพรอมกันไดงาย 

  

ควรพยายามนําเสนอความหลากหลายของเมล็ดพันธุที่นํามาในงานใหมากพอสมควร การแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุ
และความรูระหวางเกษตรกรที่ไดผลดีที่สุดจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการนําเมล็ดที่มาจากพ้ืนทีห่างไกลออกไป 
เกษตรกรจะไมคอยสนใจเมล็ดพันธุที่นํามาจากภายในกลุมหมูบานที่อยูใกลเคียงกันเนื่องจากอาจมีเมล็ดพันธุนั้นแลวหรือ

ถาตองการก็จะหามาไดไมยาก แตอยางไรก็ตาม การนําผูเขารวมงานมาจากพื้นที่ที่หางไกลออกไปอาจตองพบปญหาเร่ือง

เวลาเดินทางและคาใชจาย รวมถึงการแปลภาษาในกรณีที่มาจากกลุมชาติพันธุที่ตางกัน  

 

การเชิญเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ประสานงานดานการเกษตร และตัวแทนองคกร NGO ตางๆจะทําใหเกิดการเรียนรู

และรับทราบขอมูลเก่ียวกับความหลากหลายทางพันธุผักของเกษตรกรในทองถ่ิน บุคคลเหลานี้ที่เขารวมงานแสดงเมล็ด

พันธุแตละคร้ังตางแสดงความประหลาดใจอยางมากที่เห็นความหลากหลายของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรนํามา และน่ีเปน

โอกาสอันดีนี้ในการสนับสนุนนโยบายและโครงการท่ีจะสงเสริมการเพาะปลูกที่หลากหลายมากกวาที่จะทําใหความ

หลากหลายลดนอยลง อยางไรก็ตามองคกรตางๆตองแนใจวาเวลาท่ีต้ังไวเพื่อใหแขกพิเศษท่ีเชิญมาเหลานี้ไดพูดจะไม

นานเกินไปจนกินเวลาวัตถุประสงคหลักของงาน ซึ่งไดแกเวลาของการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุและขอมูลระหวางเกษตรกร 
 
3) ระบุเวลาที่เหมาะสม 
 

งานแสดงเมล็ดพันธุจะตองจัดขึ้นในขณะที่เกษตรกรมีเมล็ดพันธุเก็บไวอยู คือชวงหลังการเก็บเก่ียวและกอนการเพาะปลูก

พืชหลัก จากขอมูลการสํารวจกอนหนานี้ พบวาในระหวางฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรมีเมล็ดพันธุจํานวนนอยมากเก็บไวใน

บาน ดังนั้นการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุในงานก็จะนอยดวย นอกจากนี้เราไดจัดเวลางานใหเปนชวงเชาของวันที่ไมใช



วันหยุด ซึ่งเปนเวลาที่ชาวบานสามารถเขารวมได ถาคาดหวังวาจะมีผูเขารวมที่เปนเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู ผูหญิง และ

คนจากกลุมชาติพันธุอื่นหรือกลุมศาสนาอื่น จะตองวางแผนการจัดเวลาใหคนเหลานั้นสามารถมารวมงานไดดวย 
 
4) เชิญผูเขารวมและปรึกษากันวาควรจะนําเมล็ดประเภทใดมาบาง 
 

เราไดเชิญผูที่เราออกไปสัมภาษณเก่ียวกับระบบเมล็ด

พันธุภายในทองถ่ินของเขา ในพื้นที่ที่เราไปนั้น 

เกษตรกรจะใหเมล็ดผักฟรีโดยไมคิดเงินหรือของตอบ

แทนใดๆไมวาจะเปนเมล็ดพันธุหรือผลผลิตอื่นๆ แตจะ

ใหในปริมาณไมมากนัก เราไดบอกเกษตรกรเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของงาน และเนนวาเปนเวลาท่ีจะแสดงส่ิง

ที่เปนจุดเดนของเกษตรกรไมวาจะเปนพันธุผักที่มี

ลักษณะพิเศษหรือหาไดยาก โดยตองไมลืมวากิจกรรมนี้

มุงเนนไปที่เฉพาะพันธุผักในทองถ่ิน ไมใชพืชที่ใหผล

ผลิตเปนเมล็ดเชนขาวที่เปนอาหารหลัก นอกจากนี้เรา

ไดยํ้าแกเกษตรกรวาไมควรนําเมล็ดที่มีขายอยูตามทองตลาดหรือที่เปนพันธุผสมมา แตอยางไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบาง

คนนําซองขาวโพดพันธุใหม หรือเมล็ดขาวพันธุอื่นๆมา แตซองเมล็ดพันธุเหลานี้ก็ไมมีใครเอาไป และถูกทิ้งไวบนโตะจน

งานจบเนื่องจากไมเปนที่สนใจของเกษตรกรคนอื่น ซึ่งไมเหมือนเมล็ดพันธุถ่ัวหรือผักอยางอื่นที่เกษตรกรนํามา 
 
5) แจกซองพลาสติกเปลาลวงหนากอนเพ่ือใหเกษตรกรที่จะเขารวมงานนาํไปใสเมล็ดพันธุ  
 

ในการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุคร้ังแรกของเราที่มีขึ้นในกลุมของเจาหนาที่องคกร NGO ที่ทํางานดานการเกษตรนั้น 

ผูเขารวมนําเมล็ดมาเปนจํานวนมาก คือหลังจากที่ทุกคนไดยินเก่ียวกับพันธุตางๆจากผูเขารวมงานคนอื่นและลงชื่อขอ

เมล็ดพันธุที่ตนสนใจแลว เราจะแบงเมล็ดที่มีอยูใหเทากับจํานวนซองที่มีคนตองการ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใชเวลานานพอสมควร 

ดังนั้นถาเราแจกซองพลาสติกเปลาที่ใชสําหรับใสยาใหแกผูเขารวมขณะท่ีไปเชิญนั้น ผูเขารวมสามารถแบงเมล็ดใสไวใน

ซองลวงหนาในจํานวนท่ีตองการจะนําไปใหที่งานได พรอมกันนั้นเราจะแจกสติกเกอรเปลาติดไปกับซองดวยเพื่อเอาไว

เขียนช่ือเกษตรกร สถานที่ เดือน/ปของการเก็บเก่ียว ชนิดของเมล็ดพันธุ และลักษณะพิเศษของพันธุนั้น นอกจากนั้นการ

ใสหมายเลขท่ีไมเหมือนกันที่ซองแตละซอง (เขียนดวยปากกากันน้ํา) จะชวยใหงายตอการบันทึกขอมูลของเมล็ดในวันงาน 

สวนการที่จะรูวาเมล็ดพันธุจะพอแจกจายเพื่อไปทดลองปลูกหรือไมนั้น เราไดขอวาในแตละซองใหเกษตรกรใสเมล็ด อยาง

นอยจํานวน 20 เมล็ดสําหรับเมล็ดใหญ (เชนถ่ัวตางๆ) และสําหรับเมล็ดเล็กใหตักใส 1 ชอนชา การเชิญชวนใหมางาน

พรอมกับการแจกซองพลาสติกนี้ทําใหเกษตรกรท่ีเปนผูหญิงเขาใจชัดเจนวาตนไดรับเชิญดวย 



6) ตัดสินใจและระบุขอมูลที่จะทําการเก็บรวบรวม 
 

งานแสดงเมล็ดพันธุเปนโอกาสท่ีเกษตรกรจะเรียนรู

จากกันและกัน นอกจากนั้นงานนี้ยังเปนโอกาส

สําหรับองคกรของทานที่จะไดรับความรูเพิ่มเติม

เก่ียวกับพันธุผักตางๆท่ีเกษตรกรมีอยู รวมถึงวิธีการ

เก็บรักษา อุปสรรคหรือขอจํากัดที่เกษตรกรตองพบ

ในการหาเมล็ดพันธุมาปลูก ทานจะไดมีโอกาสได

ยินวาพืชผักประเภทใดสําคัญสําหรับเกษตรกรและ

ลักษณะพิเศษท่ีไมเหมือนใครของพันธุผักพื้นเมือง

ตางๆ ใหทานฟงอยางต้ังใจขณะที่เกษตรกรทําการ

อธิบายวาพวกเขาทําการเลือกเมล็ดและดําเนิน

ขั้นตอนอะไรบาง  มีปญหาเร่ืองการขาดแคลนเมล็ด

พันธุที่ใชเพาะปลูกหรือไม หรือมีเพียงพอ และมีอยางไมจํากัดภายในระบบการเกษตรของพวกเขา 

 

ถาการเก็บรวบรวมขอมูลเปนวัตถุประสงคหนึ่งที่ทานต้ังไว ทานตองแนใจวาเปาหมายในการเก็บขอมูลของทานสนับสนุน

และสงเสริมการดําเนินการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุของเกษตรกรแทนที่จะเสียเวลาไปตอบคําถามอื่นๆของทาน ใหทาน

ตัดสินใจวาตองการไดขอมูลอะไร และควรต้ังใจต้ังแตตนวาทานจะสามารถเก็บและบันทึกขอมูลไวอยางมีระเบียบ ระบุ

ขอมูลที่ตองการจะเก็บไวลวงหนา เตรียมแบบฟอรมที่ตองเขียนและเตรียมวิธีการเก็บขอมูลอื่นๆใหพรอม (เชน รูปถายของ

เกษตรกรกับซองบรรจุที่มีหมายเลข หรือรูปถายเฉพาะขอมูลที่เขียนไวที่ซองแตละซอง) เพื่อทําการบันทึกขอมูลซองเมล็ด

พันธุที่เกษตรกรนํามา บันทึกช่ือและที่อยูของเกษตรกรเพื่อในบางกรณีอาจมีคนตองการติดตอเพื่อขอเมล็ดพันธุหรือขอมูล

เพิ่มเติม สําหรับเมล็ดแตละซองใหมีขอมูลที่เปนชื่อเรียกในทองถ่ินและช่ือพันธุอื่นๆที่มี พื้นที่ที่มีการปลูก เวลาเก็บเก่ียว 

และลักษณะพิเศษของพันธุนั้น (เชน สีและขนาดที่ไมเหมือนพันธุอื่น การเก็บเก่ียวที่เร็วหรือชา มีวงจรชีวิตนานกวาหน่ึงป 

รสชาติ คุณสมบัติในการเก็บรักษา ลักษณะการนํามาปรุงเปนอาหาร ปจจัยในการปลูก ฯลฯ) ใหเก็บขอมูลเฉพาะที่

ตองการเทานัน้ โดยใชแบบฟอรมงายๆ เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา และแบบฟอรมที่ซับซอนดวยขอมูลที่ไมจําเปนจะ

ใชเวลานานเกินไปและอาจไมเกิดประโยชนหากเติมไดไมครบ ทั้งนี้จัดใหมีคําถามเปดดวย เชน “ลักษณะที่ดีที่สุดหรือ

พิเศษท่ีสุดของพันธุนี้คืออะไร” 
 
7) ตัดสินใจวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับพันธุผักตางๆของเกษตรกอนการจดังานหรือชวงเริ่มงาน 
 

องคกรของทานอาจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อตองการความรูเพิ่มเติมและเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพันธุผักในทองถ่ิน 

หรือเพื่อใหทราบถึงขอเดนหรือลักษณะพิเศษของพันธุตางๆในทองถ่ิน ในงานแสดงเมล็ดพันธุของเราทุกคร้ัง เราพบวา

เปนไปคอนขางยาก เพราะความหลากหลายของขอมูลที่ไดรับและการใชเวลาที่นานในการเขียนขอมูลเหลานั้นออกมา เรา

จึงไดจํากัดจํานวนของผูเขารวมในงานเพราะเวลาในเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุดเมล็ดพันธุแตละชุดที่นํามานั้น

ตองใชเวลานานพอสมควร ดวยขอจํากัดดานการอานเขียนของเกษตรกร เราจึงตองอาศัยผูชวยหลายคนในการส่ือสาร

ภาษาทองถ่ินและเขียนขอมูลที่ไดเก่ียวกับเมล็ดพันธุเปนภาษากลาง ซึ่งตองเริ่มตนขึ้นทันทีหลังจากที่เกษตรกรมาถึงงาน  



แมกระท่ังการใชแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหกระชับแลว เรายังตองใชผูชวยที่มาจากทองถ่ิน 7 คนและเวลามากกวา 2 ชั่วโมง

เพื่อบันทึกขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเมล็ดที่นํามาโดยเกษตรกรจํานวน 30 คน ทั้งนี้มีขอเสนออีกวาควรจะมีอาหารวางหรือ

เคร่ืองด่ืมบริการขณะท่ีผูรวมงานกําลังทยอยมาในชวงลงทะเบียน  

 

นอกจากนี้ควรบันทึกขอมูลบางอยางลวงหนาไวกอนถาเปนไปไดจากการไปเย่ียมเยียนบานผูเขารวมในวันกอนการจัดงาน 

หรือไมเชนนั้น เราพบวาจะไดผลดีที่สุดในการจัดหาผูชวยไวหลายๆคนใหมากที่สุดเทาที่จะหาไดเพื่อชวยในชวงลงทะเบียน 

โดยอยางนอยควรมีผูชวยบันทึกขอมูลหนึ่งคนตอเกษตรกรจํานวน 5 คนที่ไดเชิญไว จะชวยใหไมเสียเวลามากเกินไป อีก

ทั้งเรายังจัดการสัมภาษณตอนทายของงาน โดยสัมภาษณเกษตรกรขณะท่ีกําลังจะเดินทางกลับ เพื่อใหทราบวาพวก

เขาไดแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุที่นํามาและไดเมล็ดพันธุใหมกลับไปจริงๆหรือไม 

 

ขอมูลเมล็ดพันธุตางๆควรจะบันทึกไวอยางนอยสองที่ คือบนซอง เพื่อใหผูรับไดทราบถึงที่มาของเมล็ดพันธุนั้น และอีกที่

คือในเอกสารที่เปนที่รวบรวมขอมูลขององคกรที่จัดงาน การบันทึกขอมูลทั้งสองแหงนี้ทําใหใชเวลาเพิ่มขึ้นและการ

จัดระบบเพื่อใหขบวนการนี้รวดเร็วขึ้นจึงเปนส่ิงสําคัญ   
 
8) วางแผนการดําเนินงานของรายการตางๆในวันงาน 
 

กอนที่งานจะเร่ิม เจาหนาที่จัดงานจะทําการจัดหาของวางและเครื่องด่ืมในชวงลงทะเบียน และอาหารเที่ยงหลังจบงาน ซึ่ง

ควรใชอาหารในทองถ่ินที่พูดถึงกันในงาน การจัดลําดับรายการ การแลกเปล่ียนความเห็น และการวางแผนดําเนินการใน

การแลกเปล่ียนเมล็ดนั้นจําเปนตองมีการวางแผนที่ดี การมีผูประสานงานจากทองถ่ินเปนผูดาํเนินรายการวนันั้น ถือ

เปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิง การมอบหมายบทบาทหนาที่ (เชน ผูรวบรวมขอมูล ผูแปลภาษาทองถ่ิน วิทยากร และผู

ประสานงานการอภิปรายกลุมยอย) ใหกับผูที่มีสวนจะทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นมากขึ้น การรวมภาคสวนที่

เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในทองถ่ินใหเขากบัการเก็บรักษาและความหลากหลายของเมล็ดพันธุนั้นทําไดดวย การ

ใชเพลง หรือละครเก่ียวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ หรือการเกษตรกรรมในทองถ่ิน จะชวยเพิ่มความสนใจและการเรียนรู

ใหมากขึ้น ผูจัดเตรียมงานควรใหความสนใจถึงการวางรายการตางๆวาจะใหงานออกมาในแนวไหน เชน การประชุมแบบ

เปนทางการ การรวมตัวกันแบบทุกคนมีสวนรวม หรืองานเทศกาลที่สนุกสนาน ใหตัดสินใจวาจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษ

หรือไม อยางไร หรืออาจมีการนําเสนอผลงานจากกลุมเกษตรกรจากที่ตางๆ ดนตรี หรือรูปแบบอื่นๆที่จะสนับสนุน

วัตถุประสงคของการจัดงาน 
 
9) วางแผนองคประกอบดานวิชาการ 
 

หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของงานแสดงเมล็ดพันธุที่เราจัดคือเพื่อ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเกษตรกรถึงความเช่ือ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุและความรูเกี่ยวกับพืชผักในทองถ่ิน รวมทั้งเสนอแนะวิธีที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพและความสามารถในการเติบโตของเมล็ดพันธุที่เก็บไว ในงานแตละคร้ังจะมีการนําเสนอใน

รูปแบบที่มีการตอบสนองจากผูเขารวมเปนเวลา 30 นาที โดยพูดถึงวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือกเมล็ดพันธุจากตนที่มี

ความสมบูรณ การทําความสะอาดเมล็ดและการทําใหเมล็ดแหง รวมถึงวิธีการตางๆในการเก็บรักษาเมล็ด องคประกอบ

สําคัญที่ทําใหสวนนี้ของงานเปนประโยชนในการเรียนรูสําหรับเกษตรกรคือการใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเปนบทสนทนา 

การสลับกันระหวางคําถามเก่ียวกับเมล็ดพันธุในทองถ่ินและขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาเมล็ด 



เราใชแผนผาที่วาดดวยรูปภาพงายๆเปนภาพประกอบการนําเสนอของเราโดยใชภาษาทองถ่ิน การยกแผนผาขึ้นใหดูกอน

จะชวยใหเกษตรกรคิดถึงหัวขออื่นๆในการอภิปรายกันในกลุมยอยดวย   

 

รูปภาพที่นําเสนอนี้จะกระตุนใหเกิดคําถามและความคิดเห็นจากเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะอภิปรายและ

อธิบายใหชัดขึ้นถึงวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เราไดขอมูลมาจากการวิจัยกอนหนาที่จะจัดงานขึ้น การทราบถึง

ประสบการณในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุนั้นเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญในการที่จะย่ืนมือเขาชวยเหลือและปรับปรุงพัฒนา

ระบบเมล็ดพันธุในทองถ่ิน รวมถึงการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุของหมูบานดวย ตัวอยางเชน การวิจัยลวงหนาในหมูบาน

จะบอกไดวาชาวบานสวนใหญหลีกเล่ียงการนําเมล็ดไปตากแหงซึ่งพวกเขามองวาเปนวิธีที่อันตรายตอเมล็ด และการ

อภิปรายในกลุมใหญในวันงานแสดงใหเห็นวาชาวบานดําเนินตามขั้นตอนสองขั้นตอนในการทําเมล็ดใหแหง คือจะนํา

เมล็ดที่เก็บเก่ียวใหมๆหรือเมล็ดที่มีความช้ืนอยูใสในตะกราหรือชั้นวางของที่อยูเหนือเตาไฟ และจากน้ันจึงจะนําไปเก็บไว

ในที่อุณหภูมิเย็นขึ้น (หอยไวสูงขึ้นหรือเก็บไวที่อื่นในบาน) เพื่อเก็บในระยะยาว ใหโอกาสชาวบานไดแบงปนส่ิงที่ไดคนพบ

และประสบการณในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เชนจากการจัดงานในประเทศกัมพูชาเราไดทราบวาชาวบานบางคนเก็บ

เมล็ดถ่ัวไวในลักษณะของหมอนหรือเก็บไวตามขั้นบันไดบาน เนื่องจากการเปล่ียนที่เก็บไปเร่ือยๆจะลดปญหาเร่ืองของ

แมลงที่มากัดกินเมล็ดได 3 
 
10) รายการสําคัญในวันงาน: การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการนําเสนอเมล็ดพันธุตางๆโดยเกษตรกร 
 

เนื่องจากวัตถุประสงคหลักคือการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุ

ระหวางเกษตกร ดังนั้นจึงตองจัดเวลาใหมากพอที่ชาวบาน

จะพูดถึงพันธุตางๆที่ไดนํามา เปาหมายนี้จะสําเร็จไดดวย

วิธีการที่ตางกันไป วิธีหนึ่งในนั้นคือใหชาวบานพูดถึง

คุณสมบัติตางๆของเมล็ดพันธุของตนภายในกลุมยอยจาก

หมูบานของตนเอง จากนั้นเลือกเมล็ดพันธุที่นาสนใจมา

เสนอใหกลุมใหญ แตวิธีการนี้จะใชไดดีเฉพาะกลุมหมูบาน

ตางๆท่ีมีการติดตอกันนอย มีรูปแบบหนึ่งที่ประสบ

ความสําเร็จดีมากที่ใชในงานที่กัมพูชา คือมีผูประสานงาน

เจาหนาที่ NGO เปนผูชวยในกลุมของเกษตรกรท่ีมาจากหมูบานที่หางไกลกัน โดยมีการพูดคุยภายในกลุมเปนเวลาหนึ่ง

ชั่วโมงในหัวขอการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ระบบเมล็ดพันธุ และคุณสมบัติที่ดีของเมล็ดพันธุในทองถ่ินของตน: 

• วิธีการตางๆในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ วาแตละคนใชวิธีใดหรือไดยินวาคนอื่นใชวิธีใด และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกันถึงประสบการณกับผลที่ไดจากวิธีแตละวิธี (ขอดีและขอเสีย) 

• วัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติที่ยึดถือกันมาแบบดั้งเดิมและการแบงปนเมล็ดพันธุ ในหมูบานของตน 

รวมทั้งภายในครอบครัวและหมูเพื่อน 

• เมล็ดพันธุผักตางๆที่นํามา และลักษณะพิเศษ ปจจัยในการปลูก หรือความอดทนตอสภาวะตางๆของ

เมล็ดพันธุ 
 



11) วางแผนวิธีการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุ  
 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและโอกาสที่ไดรับชมเมล็ดพันธุตางๆจะชวยใหเกิดการส่ือสารระหวางเกษตรกรมากขึ้น และ

เกษตรกรสามารถสอบถามกันไดโดยตรงเม่ือมีคําถามเก่ียวกับเมล็ดพันธุที่แตละคนนํามา ในงานแสดงเมล็ดพันธุที่จัดขึ้น

นั้นเราไดทําตามธรรมเนียมปฏิบัติในทองถ่ินที่มักทําการแบงปนเมล็ดพันธุในปริมาณไมมากนักโดยไมหวังเงินตอบแทน 

โดยมีการแลกเปล่ียนซองเมล็ดพันธุฟรีในหมูเกษตรกร สําหรับตัวอยางของการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุในระดับที่กวางขึ้นที่

ตองใชส่ืออื่นๆชวยดวย สามารถดูเพิ่มเติมไดที่หัวขอ “Seedy Sundays” ในประเทศอังกฤษ 

(http://www.seedysunday.org/), เครือขายแบงปนเมล็ดพันธุ Navdanya (http://www.navdanya.org/earth-

democracy/seed-sovereignty), และมูลนิธิ GREEN Foundation ที่ทํางานกับธนาคารเมล็ดพันธุในชุมชน 

(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/community-seed-banks-for-

maintaining-genetic) ในประเทศอินเดีย 

 

ทั้งนี้ใหพิจารณาดวยวาเมล็ดที่องคกรผูจัดนํามาแจกในงานนั้นอาจมีผลกระทบตอการแลกเปล่ียนของเกษตรกรดวย ใน

งานแสดงเมล็ดพันธุคร้ังหนึ่ง องคการ ECHO ไดนําเมล็ดพันธุที่นาสนใจจากธนาคารเมล็ดพันธุในประเทศไทยมาวางใน

งานขณะที่เกษตรกรอยูในชวงการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุกันอยู ผลปรากฏวาเกษตรกรตางแสดงความตองการที่จะรับซอง

เมล็ดพันธุนั้น(ที่พวกเขาอาจเห็นวาดีกวาเมล็ดพันธุที่ตนมีอยู) ทําใหพวกเขาไมสนใจการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุของตน แต

เลือกที่จะเอาเมล็ดพันธุที่เรานํามา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการแลกเปล่ียนในระดับหมูบานนั้นจบลงเร็วเกินไป ดังนั้น

ในงานแสดงเมล็ดพันธุคร้ังตอมาเราจึงไดเปล่ียนเปนการมอบ “ถุงของขวัญ” จากธนาคารเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรทุกคน

ในตอนจบงาน เพื่อไมใหการแจกเมล็ดพันธุนี้ไปจํากัดการแลกเปล่ียนระหวางเกษตรกร 
 
12) ประมวลผลขอมูลและติดตามผลหมูบานที่เขารวม 
 

ทันทีที่งานส้ินสุดลง องคกรของทานควรตรวจสอบ

บันทึกของเจาหนาที่จากชวงการอภิปราย และปรึกษา

กันถึงวิธีการที่จะปรับปรุงพัฒนางานแสดงเมล็ดพันธุ

คร้ังตอไป  องคกรตางๆท่ีทํางานอยูในเขตที่ต้ังการจัด

งานสามารถทําการติดตามผลความคืบหนาประเด็น

ตางๆ การตัดสินใจ และขอกังวลของเกษตรกร หรือ

โครงการริเร่ิมตางๆที่ถูกนําเสนอข้ึนในระหวางการจัด

งาน เกษตรกรอาจพูดถึงผักพื้นเมืองชนิดใดชนิดหนึ่งที่

พวกเขาตองการอนุรักษไว หรือเสนอความเห็น

เก่ียวกับการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุของหมูบาน หรือ

นําเสนอการทดลองปลูกพันธุผักอื่นๆ ใหถามผูที่เขารวมวาไดปลูกเมล็ดพันธุใหมที่ไดรับหรือไม การเติบโตเปนอยางไร และ

เกษตรกรไดเรียนรูอะไรมากที่สุดจากงานแสดงเมล็ดพันธุ หรืออยากจะเห็นอะไรในการจัดงานครั้งหนา 

 

 



ตัวอยางประโยชนและผลที่ไดจากการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุมีดังนี้ : 

• เกษตรกรและองคกรการเกษตร มีความเพลิดเพลิน ในวันงาน และมีโอกาสไดพูดถึงคุณคาความสําคัญของผัก

ที่ตนปลูกอยู   

• เจาหนาที่ NGO และชาวบานมีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับเมล็ดพันธุในทองถ่ิน และแนวคิดในการที่อาจจะ

ทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมระบบเมล็ดพันธุในทองถ่ินใหดีขึ้น นอกจากนี้องคกรในระดับทองถ่ินอาจใหขอมูลที่

เปนประโยชนเก่ียวกับเมล็ดพันธุที่ตองการตอธนาคารเมล็ดพันธุ ECHO Asia 

• ในการจัดงานทุกคร้ัง แมกระท่ังนักพัฒนาดานการเกษตรหรือเจาหนาที่รัฐผูมีประสบการณมากอน ตอง

ประหลาดใจกับความหลากหลายของพันธุผักที่มีอยูในชุมชน 

• งานแสดงเมล็ดพันธุสามารถจัดขึ้นไดดวยงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นอีกไมมากถามีการรวมกันเขากับการอบรม

หรือการประชุมอื่นๆ 

• งานแสดงเมล็ดพันธุเปนการสรางโอกาสแกเกษตรกรในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุของตนที่นําไปสูการมีสวนในระบบเกษตกรรมเชิงพาณิชย จากประสบการณของเรา 

เกษตรกรที่สวนใหญทําการเพาะปลูกดวยเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวเอง (เชียงดาว, เชียงรายในประเทศไทย) จะนํา

พันธุผักหลายๆชนิดมาในงานซึ่งมากกวาเกษตรกรท่ีใชเมล็ดผักที่ซื้อมา (ประเทศกัมพูชา)  การอภิปรายในกลุม

ยอยยังสามารถพิจารณาวิธีการทําการเกษตรในหัวขอนี้ดวย  ตัวอยางเชน อาจมีการต้ังคําถามวา  เกษตรกร

เปล่ียนจากการใชเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาเองไปสูการใชเมล็ดที่ซื้อมาต้ังแตเม่ือใดและอยางไร มีเมล็ดพันธุพื้นเมือง

ที่ดีที่ไมสามารถหาซ้ือไดหรือไม เคยตองพบกับภาวะขาดแคลนหรือสูญเสียเมล็ดพันธุชนิดใดชนิดหนึ่งไปบาง

หรือไม มีวิธีใดที่ชุมชนของพวกเขาจะสามารถคงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่เปนประโยชนดานความหลากหลาย

ในทองถ่ินของตนไดบาง พวกเขาอาจคุยกันถึงวิธีในการที่จะไดรับเมล็ดพันธุที่พวกเขาตองการไดงายขึ้น รวมถึง

วิธีการที่จะสามารถสงเสริมสนับสนุนวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุทองถ่ินของตนเอง 

 

องคกร ECHO มีความสนใจอยางย่ิงที่จะมีสวนชวยในการวางแผนของกลุมการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุของเกษตรกร ถา

ทานมีความเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณที่จะสามารถชวยเกษตรกรที่จะไดรับเมล็ดพันธุที่สามารถปลูกและเติบโต

ไดดีภายใตสภาพของทองถ่ินนั้น กรุณาสงมายังเราได 
 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
 

มีขอมูลที่สามารถนําไปใชไดประโยชนจริงจากส่ืออินเตอรเน็ตซึ่งนํามาจากโครงการที่ริเร่ิมคลายกับในประเทศแอฟริกาซึ่ง

จะเปนขอมูลเพิ่มเติมในดานการจัดการ, สงเสริม และใชประโยชนจากความรูที่ไดอยางสูงสุดจากการจัดงาน ในประเทศ

แทนซาเนีย (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf), ไดมีการจัดการแสดงเมล็ดพันธุหลายครั้งใหแก

เกษตรกรกลุมเล็กๆ, กลุมหมูบานเกษตกร, และเกษตรกรจากที่ตางๆจํานวนพันๆคน มีการนําเสนอขอมูลจากเกษตรกร

ผูเช่ียวชาญใหการอบรมการเก็บรักษาเมล็ด การสกัดน้ํามันจากเมล็ด และหัวขออื่นๆ มีการเสนอใหจัดงานแสดงเมล็ดพันธุ

เปนประจําทุกปและการนําเอาสวนการแสดงดานวัฒนธรรมที่เก่ียวกับความหลากหลายดานชีวภาพมาผนวกเขาดวยกัน

จะทําใหเปนที่สนใจมากขึ้นโดยเฉพาะคนหนุมสาว และยังชวยใหผูเขารวมไดทราบถึงวตัถุประสงคหลักของงานในรูปแบบ

ที่เปนที่นาประทับใจ เอกสารฉบับนี้ประกอบไปดวยขอแนะนําในการจัดการแสดงเมล็ดพันธุและตัวอยางรูปแบบการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่นําไปปรับใชได ในประเทศโมแซมบิค 

(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-seed) องคกรความ



รวมมือของเกษตรกรไดเร่ิมตนดวยการจัดงานแสดงเมล็ดพันธุประจําปของสวนกลาง จากนั้นจึงจัดงานแสดงเมล็ดพันธุใน

ระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้นภายใตความรับผิดชอบของทองถ่ิน ซึ่งสถานที่ที่จัดงานจะตางกันไปเพื่อใหมีผูเขารวมงานไดมากที่สุด 
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สถานที่  เมืองซิลลอง,  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 
อินเดีย  

เชียงดาว, 
ภาคเหนือ, ไทย  

เชียงราย, 
ภาคเหนือ, ไทย  

สวายเรียง, กัมพูชา  

ลักษณะ

หมูบาน  

ชุมชนที่อยูหางไกลกัน 

กระจัดกระจาย  

อาชีพรองคือทํา

การเกษตร; มีพื้นที่ทํา

กินที่ไมม่ันคง 

อาชีพหลักคือทํา

การเกษตร; มีที่ดิน

ทํากินเปนหลัก

แหลง  

อาชีพหลักคือทํา

เกษตรกรรมเพื่อการ

พาณิชยและเพื่อไวบริโภค

เอง 

ความนิยมใน

การเก็บรักษา

เมล็ดพันธุไว

เอง  

สูง  ปานกลาง-สูง  สูง  ปานกลาง-ตํ่า  

ผูเขารวม  นักพัฒนาดานการเกษตร 

36 คนเขารวม  

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

ระยะทางของ

หมูบาน  

จาก 16 องคกรทั่วภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของ

อินเดีย  

จากหมูบาน 3 แหง

ภายในระยะหลาย

กิโลเมตร  

จากหมูบาน 4 แหง

ภายในระยะหลาย

กิโลเมตร  

จากหมูบาน 11 แหง

ภายในระยะ 50 กิโลเมตร  

จํานวนเชื้อ

ชาติ/ภาษา

ของผูเขารวม  

12+  2  4  1  

ชุดเมล็ดพันธุ 

(ซอง) ที่นํามา  

25 พันธุ นํามาในปริมาณ

มาก  

181 ซอง  274 ซอง  ประมาณ 350; อยางนอย 

5 ชนิดตอคน  

การรวบรวม

ขอมูล

เก่ียวกับพันธุ

ตางๆของ

เกษตรกร 

ไมเปนทางการ, ไมมี

รูปแบบมาตรฐาน  

มีรูปแบบที่เปน

มาตรฐาน แตยาว

เกินไปและยุงยากตอ

การนําไปใช  

ใชชุดขอมูลที่งายขึ้น

สําหรับเมล็ดแตละ

ชนิดขณะที่

เกษตรกรกําลัง

ทยอยมาถึงและ

ลงทะเบียน  

ขณะที่เกษตรเดินทาง

มาถึงและลงทะเบียน 

เจาหนาที่เติมคําตอบ 6 

ขอเก่ียวกับชนิดของเมล็ด, 

วิธีการเก็บรักษา และท่ีมา

ของเมล็ดพันธุแตละชุด  

 


