งานมหกรรมพันธุกรรมท้ องถิ่นและฟื้ นฟูทรัพยากร
“เบิ่งแญงอีสาน มั่นยืน พลิกฟื้ นมูนมัง”
**************************************
1. วัตถุประสงค์
1. เปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ และการเข้าถึง งานด้านนโยบาย ตลอดจนแผนงาน กฎหมาย และข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้กบั เครื อข่ายภาคประชาชน และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกับการพัฒนาต่างๆ
2. ส่ งเสริ มกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชนและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย นาไปสู่ ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3. เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กระบวนการทางานของกลุ่ม เครื อข่าย และองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ตลอดจนการเสริ มพลัง และการร่ วมกันพัฒนากระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี
2. ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
3. รู ปแบบการดาเนินงาน
5.1 บรรยายและเสวนาให้ความรู้ เกี่ ยวกับงานด้านนโยบาย แผนงาน กฎหมาย และข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจากผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน
5.2 การจัดนิทรรศการผลการดาเนินงานของเครื อข่ายต่างๆ
5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
4. หน่ วยงานสนับสนุน
7.1 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7.2 คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
7.3 จังหวัดศรี สะเกษ
7.4 เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดศรี สะเกษ
7.5 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดศรี สะเกษ
7.6 สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี
7.7 เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และเครื อข่ายงานความมัน่ คงทางอาหาร

(ร่ าง) กาหนดการ “เบิ่งแญงอีสาน มั่นยืน พลิกฟื้ นมูนมัง”
ภายใต้ โครงการประชุ มพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตามแนวทางรัฐธรรมนูญไทย
และสถานการณ์ ปัจจุบัน เพือ่ การตัดสิ นใจด้ านสิ่ งแวดล้ อม
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุ มอาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา
วันที่ 26 มีนาคม 2561
09.45 – 10.00 น. พิธีเปิ ด

กิจกรรม

โดย - ปลัดกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประธาน
- อธิ บดีกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กล่าวรายงาน
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจังหวัดศรี สะเกษ กล่าวต้อนรับ
10.00 – 10.30 น.

อภิปรายสถานการณ์การพัฒนาทีส่ ่ งผลต่ อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในภาคอีสาน
ร่ วมอภิปรายโดย
- คุณสุ วทิ ย์ กุหลาบวงศ์
- คุณอรนุช ผลภิญโญ
- คุณแม่ผา กองธรรม
- คุณอุบล อยูห่ ว้า

10.30 - 10.45 น.

การประกวดผลผลิตเกษตร “ดก ใหญ่ ยาว”

10.45 – 12.30 น.

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมกับวิถีชีวติ คนอีสาน “นโยบายการลงทุนอุตสาหกรรมใน
ภาคอีสาน”
โดย - ประธานกิตติมศักดิ์อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสี มา

12.30 – 13.00 น.

กิจกรรมชิมข้าวพื้นบ้าน “มหัศจรรย์ขา้ วพื้นบ้าน”

13.00 – 14.30 น.

ห้ องเสวนาย่อย

เวลา

กิจกรรม
ห้ องย่ อยที่ 1 ป่ าทาม พืน้ ที่ช่ ุ มนา้ ภาคอีสาน
ร่ วมแลกเปลี่ยนโดย
- ดร.อุษา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
- ดร.สุ รสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คุณแม่ผา กองธรรม นายกสมาคมคนทาม
- คุณสุ นทร ดุจดา
- ทสจ. จังหวัดศรี สะเกษ
ดาเนินรายการโดยคุณปราณี มัคคนันท์
ห้ องย่อยที่ 2 หอมแดงอินทรีย์
- บ้านดวนใหญ่
- คุณทรงศักดิ์ โคษา
- พ่อค้าหอม
ห้ องย่อยที่ 3 คนรุ่ นใหม่ กบั ความหมายการกลับบ้ าน
ร่ วมแลกเปลี่ยนโดย
- คุณกมล หอมกลิ่น ผูผ้ ลิตสื่ อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
- คุณจารุ วรรณ สุ พลไร่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ จ.อุบลราชธานี
- คุณยวนใจ ชินวงษ์ เกษตรรุ่ นใหม่ จ.ศรี สะเกษ
- คุณมงคล เหล่ามาลา เกษตรกรรุ่ นใหม่ จ.มหาสารคาม
- คุณลลนา ศรี คราม ไร่ ทองออร์ แกนิกส์ ฟาร์ ม
- ลูกสาวชาวนา คนรุ่ นใหม่จงั หวัดศรี สะเกษ
ดาเนินรายการโดยคุณมาลี สุ ปันตี จ.มหาสารคาม

14.30 – 16.00 น.

เศรษฐกิจชุ มชน ท่ ามกลางการเปลีย่ นแปลงของฐานทรัพยากร
๐ ตลาดทางเลือก/ตลาดเขียว พื้นที่อาเภอราศีไศล
๐ การปลูกพืชหลังนา เซบาย จังหวัดยโสธร
๐ การเลี้ยงควายทาม และการเลี้ยงปลา จังหวัดขอนแก่น
๐ เกษตรยัง่ ยืนกับการจัดการที่ดิน บ้านบึงปากเขื่อน จังหวัดขอนแก่น
๐ ชีพจรลาโดม อาเภอสว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา
16.30 – 17.30 น.

กิจกรรม
ห้ องแลกเปลีย่ น /สาธิต
ห้ องย่อยที่ 1 สาธิตการปรุ งอาหารจากวัตถุท้องถิ่น
การสาธิตซูชิปลาแม่น้ ามูน และข้าวปั้ นข้าวพื้นบ้าน โดย Alexander Scharf เชฟ
ชาวอเมริ กนั ที่เชี่ยวชาญการทาอาหารญี่ปุ่น

18.00 – 19.00 น.

ห้ องย่อยที่ 2 ข้ าวพืน้ บ้ าน : ความสาคัญและคุณค่ าโภชนาการ
ร่ วมแลกเปลี่ยนโดย
- คุณสุ มณฑา เหล่าชัย การทาตลาดข้าวพื้นบ้าน จากกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุ์ขา้ วชุมชนบ้านโจด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- คุณพรรณี เชษฐ์สิงห์ การทาขนมจากแป้ งข้าวพื้นบ้าน
กลุ่มเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดร้อยเอ็ด
- คุณดาวเรื อง พืชผล กลุ่มอนุ รักษ์และพัฒนาพันธุ กรรมข้าวพื้นเมือง ต.กาแมด
อ.กุดชุม จ.ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดยโสธร
ดาเนินรายการโดย อ.นิรันดร คานุ คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
กิจกรรมดนตรี วฒั นธรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2561
09.00 09.30 น. การปรับตัวของคนอีสานในอนาคต
โดย คุณบารุ ง คะโยธา
09.30 - 10.00 น. ประกาศมอบรางวัลการประกวด “ดก ใหญ่ ยาว” และผลการชิมข้าว
10.00 - 11.30 น. เสวนา ระบบการบริการทางนิเวศ
โดยอาจารย์ ดร.จตุพร เทียรมา คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ดาเนินรายการโดย คุณสุ เมธ ปานจาลอง ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก จังหวัดมหาสารรคาม
11.30 – 12.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยน และแบ่ งปันพันธุกรรมท้ องถิ่น ภาคอีสาน

