มหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน
ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิ จที่เป็ นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ ยงยื
ั่ น
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560
ณ พิ พิธภัณฑ์มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
หลักการ และความสาคัญ
ทรัพยากรทางพันธุกรรมทีห่ ลากหลายมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ เป็ นต้นกาเนิดในการสร้าง
ความมันคงและการพึ
่
ง่ พาตนเองด้านอาหาร พืน้ ฐานจึงอยูท่ ก่ี ารฟื้นฟูศกั ยภาพและความร่วมมือของกลุ่ม
เกษตรกร รวมถึงภาคีต่างๆ ในการอนุรกั ษ์พฒ
ั นา การใช้ประโยชน์ การเข้าถึง การตระหนักรูแ้ ละเท่าทัน
สถานการณ์ต่างๆ ของพันธุกรรมท้องถิน่ ที่หลากหลาย จะนาไปสู่การป้องกันและขจัดการผูกขาดของ
บรรษัทขนาดใหญ่ทพ่ี ยายามครอบครองฐานทรัพยากรอาหาร ระบบการกระจายอาหาร และวัฒนธรรม
อาหารได้อย่างยังยื
่ น
การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รักษา พัฒนา
ปรับปรุงพันธุกรรม รวมถึงการติดตามสถานการณ์ นโยบายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อภาคเกษตร และร่วมกาหนด
นโยบายสาธารณะ จึงเป็นสิง่ สาคัญ เพื่อรักษาฐานความหลากหลายทางพันธุกรรมให้พน้ จากการผูกขาด
และการครอบงาในทุกรูปแบบ ผ่านงานมหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน ในทุกปี เพราะเราต่างตระหนัก
ร่วมกันว่าการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมได้โดยเสรีระหว่างเกษตรกร และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการ
เพาะปลูกนัน้ คือพืน้ ฐานแห่งการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็ นหลักประกันในอธิปไตยทาง
อาหารของประชาชน และความอยูร่ อดของเกษตรกรรายย่อย
ดังนัน้ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือ ก มูลนิธ ิเกษตรกรรมยังยื
่ น (ประเทศไทย) มูล นิธชิ ีววิถี
ส านั ก งานงานวิจ ัย เพื่อ ท้ อ งถิ่น สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน ส านั ก งานการปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อ การ
เกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงร่วมกันจัดงานมหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน “ความ
หลากหลายพัน ธุ ก รรม : สร้า งเศรษฐกิจ ที่เ ป็ น ธรรม สร้า งเกษตรกรรมที่ย งั ่ ยืน ” วัน ที่ 24 – 25
พฤษภาคม 2560 ณ พิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็ นการแสดงให้
เห็นถึงศัก ยภาพของกลุ่มเกษตรกรจากการทางานในไร่นา สู่งานวิชาการชาวบ้าน และตระหนักใน
ศักดิ ์ศรีของชาวนา ชาวไร่ หลักสิทธิมนุ ษยชน สิทธิชุมชน สมานฉันท์ภาคประชาชน เพื่อต่อต้านการ
ผูกขาดระบบเกษตรกรรมและอาหาร สร้างชีวติ ทีด่ ขี องคนในสังคมร่วมกัน
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วัตถุประสงค์
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ความสาคัญของการเก็บรักษา และการแบ่งปนั พันธุกรรม
พืชอาหาร
2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในการทาการเกษตรรูปแบบต่างๆ ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร นักวิชาการ ผูบ้ ริโภค และประชาชนทีส่ นใจทัวไป
่
3. สื่อ สารรณรงค์ส าธารณะให้เ ห็น ถึง ความส าคัญ และตระหนั ก ถึง ความหลากหลายของ
พันธุกรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับวิถชี วี ติ วิถกี ารกินอยู่ เพื่อความมันคงอย่
่
างยังยื
่ น
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ ม เกษตรกร ผู้ บ ริโ ภค ภาคีเ ครือ ข่ า ย องค์ ก ร หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น หน่ ว ยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชน จานวน 500 คน
ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560
มหาสารคาม

ณ พิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด

รูปแบบกิ จกรรม
1. นิ ทรรศการ และการสาธิ ต
การนาเสนอผ่านนิทรรศการ และการสาธิต มีเนื้อหาในการนาเสนอ คือ
- ผลิ ตภัณฑ์การแปรรูป การประโยชน์ จากพันธุกรรมทีห่ ลากหลาย
๐ แป้งข้าว ได้แก่ การทาขนม (คุกกี้ กะหรีป่ ปั ๊ และเบเกอร์รต่ี ่างๆ) การทาเส้นขนมจีน
การทาเส้นก๊วยจับ๊ และเส้นหมี่
๐ การเพาะและขยายกล้าไม้
๐ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้จากข้าว เช่น สบู่ แชมพู ครีมบารุงผิว เซรัมบารุงผม
- เทคโนโลยีการเกษตร
> เครือ่ งมือกาจัดหญ้า/วัชพืช
> รถพรวนดิน
> เครือ่ งปลูก เครือ่ งหยอด
- เครือข่ายวิ สาหกิ จเมล็ดพันธุ์ ภาคอีสาน
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- ตลาดเขียว
2. การเสวนา
วงเสวนาภายใต้เนื้อหา
- ทิ ศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยังยื
่ น
๐ สถานการณ์นโยบายเกษตร
๐ นโยบายภาคเกษตรทีม่ ผี ลต่อเกษตรรายย่อย
๐ สถานะความรูเ้ กษตรยังยื
่ น
- บทเรียนการทาธุรกิ จเมล็ดพันธุข์ องชุมชน
๐ บทเรียนยโสธร
๐ แนวทางการทาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
๐ มาตรฐานเมล็ดพันธุ์
- การสร้างเศรษฐกิ จอาหารท้องถิ น่
๐ ผูป้ ระกอบการกับเครือข่ายผูผ้ ลิต
๐ แนวทางการสร้างเศรษฐกิจอาหารผ่านตลาดเขียว เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
- บทบาทคนรุ่นใหม่กบั การสร้างเศรษฐกิ จชุมชน
- การสร้างฐานชีวิตทีม่ นคงผ่
ั่
านเกษตรกรรมยังยื
่ น
3. การประกวด
- กิจกรรมชิมข้าว
- การประประกวด “ดก ใหญ่ ยาว”
- ประกวดการจัดซุม้ พันธุกรรม (ประกวดความหลากหลายของพันธุกรรม)
- การประกวด ส้มตาลีลา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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1. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ความสาคัญของการเก็บรักษา และการแบ่งปนั
พันธุกรรมพืชอาหาร
2. เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในการทาการเกษตรรูปแบบต่างๆ ระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ ผูบ้ ริโภค และประชาชนทีส่ นใจทัวไป
่
3. สาธารณะเห็นถึงความสาคัญ และตระหนักถึงความหลากหลายของพันธุกรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับ
วิถชี วี ติ วิถกี ารกินอยู่ เพื่อความมันคงอย่
่
างยังยื
่ น
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กาหนดการมหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน
ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิ จที่เป็ นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ ยงยื
ั่ น
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560
ณ พิ พิธภัณฑ์มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิ ชยั จ.มหาสารคาม
เวลา
กิ จกรรม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
ดนตรี วัฒนธรรมท้องถิน่ “โปงลางบ้านปลาบู่ จ.มหาสารคาม”
10.00 – 10.30 น.
๐ กล่าวต้อนรับ โดย ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธรี ะกุล คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๐ กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็ นมา โดยนายบุญส่ง มาตขาว
ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.30 น.

๐ กล่าวเปิ ด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เสวนา : การสร้างเศรษฐกิ จอาหารท้องถิ่ น
ร่วมแลกเปลีย่ นโดย :
๐ ผูป้ ระกอบการกับเครือข่ายผูผ้ ลิต
 คุณปรีชา หงอกสีมา วนพรรณ การ์เด้น
 คุณจงกล พารา เครือข่ายตลาดสีเขียว จังหวัดขอนแก่น
 คุณสวาท อุปฮาด กลุ่มเกษตรกรบึงปากเขือ่ น
๐ แนวทางการสร้างเศรษฐกิจอาหารผ่านตลาดเขียว เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
 คุณส้มปอ่ ย จันทร์แสง สหกรณ์เกษตรอินทรียก์ องทุนข้าวสุรนิ ทร์
ดาเนินรายการโดย อาจารย์นิรนั ดร คานุ ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แลกเปลี่ยนและสาธิ ต :
 สบู่จากข้าว
โดย คุณประสาน พาโคกทม
 การเพาะและขยายกล้าไม้
โดย คุณพุธ ทองลา จากสวนมะนาวมีสุข
คุณพ่อสถิต คะโยธา จากต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
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เวลา
13.30 – 14.00 น.

14.00 – 15.30 น.

กิ จกรรม
การประกวด
- ประกวดพันธุ์ “ดก ใหญ่ ยาว”
- ประกวดซุม้ พันธุกรรม
แลกเปลี่ยนและสาธิ ต
 การทาขนม
- ข้าวพองตัด โดย คุณสุนิสา สายแวว
- คุก้ กีจ้ ากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี และข้าวหอมมะลิ โดย คุณธนัชพร บรรเทา
- มัฟฟินจากข้าวมะลิแดง และหอมนิล โดยคุณเฟื้องฟุ้ง กิจพงษ์ประพันธ์
- เครปจากแป้งข้าวพืน้ บ้าน โดยคุณจิตรณรงค์ นาใจคง
 เส้นขนมจีน
- ขนมจีนแป้งหมักจากข้าวเหลืองอ่อน โดยกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาข้าว
พืน้ บ้านชุมชนบ้านโจด ต.นาเมือง อ.เสลภูม ิ จ.ร้อยเอ็ด
 เส้นก๊วยจับ๊ และเส้นหมี่ จากแป้งข้าวเจ้าพืน้ บ้าน โดยคุณพัชรี ตันเสดี

15.30 – 17.00 น.

เสวนา : ทิ ศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยังยื
่ น
ร่วมแลกเปลีย่ นโดย :
- สถานการณ์นโยบายเกษตร โดยคุณวิฑรู ย์ เลีย่ นจารูญ ผูอ้ านวยการมูลนิธชิ วี วิถี
- นโยบายภาคเกษตรทีม่ ผี ลต่อเกษตรรายย่อย โดยคุณอุบล อยูห่ ว้า ผูป้ ระสานงาน
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
- สถานะความรูเ้ กษตรยังยื
่ น โดย คุณสุภา ใยเมือง ผูอ้ านวยการมูลนิธเิ กษตรกรรม
ยังยื
่ น (ประเทศไทย)

17.00 – 18.00 น.

ดาเนินรายการโดย คุณอารัติ แสงอุบล
กิจกรรมชิมข้าวพืน้ บ้าน

18.00 – 19.00 น.

วงดนตรี “ทาเป็ นทาเกษตร”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
09.00 – 09.30 น.
กล่าวต้อนรับ แนะนากิจกรรม
โดย คุณสุเมธ ปานจาลอง
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เวลา
09.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

กิ จกรรม
เสวนา : บทบาทคนรุ่นใหม่กบั การสร้างเศรษฐกิ จชุมชน
ร่วมแลกเปลีย่ นโดย :
- คุณไฉน นารมย์ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรียเ์ พื่อสังคมตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
- คุณเชาวลิต วิชยั บ้านบุ่งคล้า จังหวัดกาฬสินธุ์
- คุณกรกนก สารคาม young smart famer จังหวัดมหาสารคาม
- คุณพรทวี ศรีสง่า ประธานเครือข่ายปลูกฮัก จังหวัดยโสธร
ดาเนินรายการโดย คุณมาลี สุปนั ตี ผูป้ ระสานงานชุดโครงการเกษตรกรคนรุน่ ใหม่
แลกเปลี่ยนและสาธิ ต
 เทคโนโลยีการเกษตร
- รถพรวนดิน
- เครือ่ งปลูก เครือ่ งหยอด
 บทเรียนการทาธุรกิ จเมล็ดพันธุข์ องชุมชน
- บทเรียนการทาธุรกิจเมล็ดพันธุข์ องกลุ่มอนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุข์ า้ ว
พืน้ บ้าน จังหวัดยโสธร โดยคุณดาวเรือง พืชผล
แนวทางการทาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ โดย คุณกิตติพงศ์ พงษ์คะเชนทร์
อาสาสมัครนักสิทธิ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
- การจัดการแปลง และมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ โดยอ.พัฒนา พาสอน
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะปรับปรุงพันธุพ์ ชื เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันวิจยั วลัยรุกเวช
ดาเนินรายการโดย คุณสุบนิ ฤทธิ ์เย็น ผูป้ ระสานงานเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม
ประชัน “ส้มตาลีลา”
เสวนา : การสร้างฐานชีวิตที่มนคงผ่
ั่
านเกษตรกรรมยังยื
่ น
ร่วมแลกเปลีย่ นโดย
- ชีวติ นักพัฒนา สู่ฐานการเกษตร โดยคุณบารุง คะโยธา
- ชีวติ นักวิชาการ สู่ฐานการเกษตร โดยดร.จตุพร เทียรมา
- ชีวติ นักดนตรี ศิลปิน สู่ฐานการเกษตร โดยคุณปญั ญา คาลาภ
ดาเนินรายการโดยคุณอุบล อยูห่ ว้า
พิธแี ลกเปลีย่ น และแบ่งปนั พันธุกรรม
๐ ประกาศผลประกวด “ดก ใหญ่ ยาว”
๐ แลกเปลีย่ น และแบ่งปนั พันธุกรรม
กล่าวปิด โดยคุณอุบล อยูห่ ว้า ผูป้ ระสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
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