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บทสรุป จากการประชุมไมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013
ดานพันธุกรรม วนวฒันวทิยา และการใชประโยชน

สุวรรณ ตั้งมติรเจรญิ1

___________________________________________________________________________

บทคัดยอ
การประชุมสักนานาชาติ จัดขึ้นระหวางวันที่ 25-30 มนีาคม 2556 ในสวนการประชุม

จัดที่โรงแรมเซน็ทารา แกรนด แอท เซนทรัลเวลิด กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการประชุมใน 4 หัวขอ
คือ 1) ดานพันธุกรรม วนวัฒนวทิยาและการใชประโยชน 2) ดานสิ่งแวดลอม 3) ดานเศรษฐศาสตรและการ
ลงทุน และ 4) ดานการพัฒนาชนบท ในหัวขอแรก คอื ดานพันธุกรรม วนวัฒนวทิยาและการใชประโยชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําหนาที่ประธานการประชุม และกรมปาไม เปนผูดําเนนิการ
หลัก ทัง้นี้การประชุมในหัวขอนี้ประกอบดวยกจิกรรม 3 สวน คอื ภาคการประชุม ภาคนทิรรศการ และ
การดูงาน เยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสัก ณ จังหวัดปทุมธาน ีเพชรบูรณ พษิณุโลก อุตรดติถ
สุโขทัย ลําปางและพะเยา ในชวงการประชุมมกีารนําเสนอองคความรูไมสักดานพันธุกรรม การปลูก
การใชประโยชน จากนักวจัิยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญไมสักทัง้จากในประเทศและตางประเทศ และมี
การแบงเปนกลุมยอยเพื่อปรกึษาหารอืและนําเสนอขอแนะนําในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในชวงสุดทายของ
การประชุม ประธานของ Symposium ที่1 (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม-นางมิ่ง
ขวัญ วชิยารังสฤษดิ์) ไดรวบรวมประเด็นสําคัญจากการประชุมฯ ในวาระตางๆ เสนอเปนบทสรุปที่ประชุม
(Bangkok Dialogue) ตอที่ประชุมใหญ

ผลจากการจัดประชุมสักนานาชาติ โดยสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนนิงานไมสักใน
ประเทศไทย ที่สําคัญ ไดแก 1) ควรจัดทํายุทธศาสตรระดับชาตขิองการปลูกและการปรับปรุงพันธุไมสัก
เปนการเรงดวน เพื่อกําหนดทศิทางการปลูกและดําเนินงาน 2) ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับไมสัก 3) ควรสํารวจหาแมไมเพิ่มเตมิและพัฒนาลูกผสมที่ไดจากการควบคุมการผสมเกสร
4) ควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรมระหวางประเทศ 5) ควรพสิูจนลักษณะเฉพาะของแมไมที่มี
อยู 6) ควรสงเสรมิและเผยแพรใหมกีารใชตนสักสายพันธุดี 7) ควรเสรมิสรางขดีความสามารถดานตางๆ
แกบุคลากรที่ปฏบิัตงิานเกี่ยวของกับไมสัก การเสรมิสรางสมรรถนะแกบุคคลากรและสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการปรับปรุงพันธุไมสัก 8) ควรพัฒนาความรวมมอืระหวางหนวยงานทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับไมสัก

________________________________________________________________________

1 นักวชิาการปาไมชํานาญการพเิศษ สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
(suwan@forest.go.th, suwantang@hotmail.com)
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คํานํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และ

พันธุพชื และองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับเชิญใหเปนเจาภาพรวมในการจัดการประชุมสักนานาชาติ
(World Teak Conference 2013) ทําหนาที่รับผิดชอบดานทรัพยากรพันธุกรรม วนวัฒนวทิยา และการใช
ประโยชนไมสัก ในโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามนิทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระชนมายุครบ 84 พรรษา” สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ระหวางวันที่ 25-30 มนีาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซนทรัลเวลิด
กรุงเทพมหานคร ในประชุมสักนานาชาต ิประกอบดวยการประชุมใน 4 หัวขอ (Symposium) คือ

1. ดานพันธุกรรม วนวัฒนวทิยาและการใชประโยชน (Genetics, Silviculture and Utilization)
2. ดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและคารบอนเครดติ (Environment, Climate

and Carbon Trade)
3. ดานเศรษฐศาสตรและการลงทุน (Economic and Investment)
4. ดานการพัฒนาชนบท (Rural Development)

สําหรับ Symposium ที่1 คอื ดานพันธุกรรม วนวัฒนวทิยา และการใชประโยชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมทําหนาที่ ประธานการประชุม และกรมปาไม เปนผูดําเนนิการหลัก
ทัง้นี้การประชุมในหัวขอนี้ประกอบดวยกจิกรรม 3 สวน คอื ภาคการประชุม ภาคนิทรรศการ และการทัศน
ศกึษาภายหลังการประชุม (Post conference tours) โดยในสวนภาคการประชุมและภาคนทิรรศการ
ดําเนนิการควบคูกันไประหวางวันที่ 25-27 มนีาคม 2556 และการทัศนศกึษา ระหวางวันที่ 28-30
มนีาคม 2556 โดยมี 2 เสนทางใหผูเขาประชุมฯเลอืก คือ เสนทางเกี่ยวของกับมเหสักข สักสยามนิทร
การปลูก อุตสาหกรรมไมสัก ในจังหวัดเพชรบูรณ อุตรดติถ พษิณุโลก และเสนทางที่เกี่ยวของกับการวจัิย
และพัฒนาพันธุไมสัก ในจังหวัดพะเยา ลําปาง และเชียงใหม โดยในเสนทางที่สอง กรมปาไมเปนผูดําเนินการ

เอกสารนี้จะกลาวถงึเนื้อหา และสาระที่สําคัญที่เกดิขึ้นระหวางการประชุมจากการจัดประชุมสัก
นานาชาติ เฉพาะดานพันธุกรรม วนวัฒนวทิยาและการใชประโยชน และจัดทําเปนภาคสรุปพรอม
ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานไมสักในประเทศไทย โดยรวมจากคณะทํางาน และจากประสบการณที่ผูเขยีน
มสีวนในการประชุมในการเปนคณะกรรมการ และคณะทํางาน ไดแก รวมเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการเตรยีมการประชุมสักนานาชาติ (กรมปาไม) คณะทํางานฝายวิชาการดาน Genetics and
silvicultures โครงการประชุมสักนานาชาติ (โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-อพ.สธ.) และคณะกรรมการตัดสนิการประกวดภาค
โปสเตอรที่นําเสนอในการประชุมฯ ที่เรยีกวา Outstanding Poster Awards Committee
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1. การประชุมในสวนภาคการประชุม
การประชุมในสวนของ Symposium ที่1 ในหัวขอ พันธุกรรม วนวฒันวทิยา และการใชประโยชน

ไมสัก มสีาระสําคัญทางวิชาการที่กลาวถงึสถานภาพทางดานพันธุ การปลูกบํารุง การใชประโยชนและ
ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ของไมสักทัง้ในปจจุบันและอนาคต ซึ่งอาจบงช้ีความสําเร็จของภาคสวนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับไมสักตอไป ทัง้ในสวนของ การพัฒนาชนบท การลงทุน และการปลูกเชิงเศรษฐกจิ รวมทัง้การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและคารบอนเครดิต โดยประเด็นสําคัญทางวิชาการของไมสักนี้
ประกอบดวย การนําเสนอในภาพรวมของไมสักดานพันธุกรรมและดานการปลูกจากผูบรรยายพเิศษ
จํานวน 2 เรื่อง การบรรยายเฉพาะดาน 5 เรื่อง และมีการแบงเปนกลุมยอยเพื่อปรกึษาหารอืและนําเสนอ
ขอแนะนํา (Group discussion) ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 5 หัวขอ

ผูนําเสนอกติตมิศักดิ์ทานแรก คอื ประธาน International Teak Information Network
(TEAKNET), ดร. ลาร การดวล กลาวเนนถงึ ความสําคัญในการเพิ่มผลผลติของไมสักผานกระบวนการที่
เกี่ยวของทางดานพันธุกรรม ในหัวขอ Enhancing productivity of teak through genetic intervention ตอมา
ศ.ดร. โอลาว ิลุคคาเนน บรรยายใหถงึตัวอยางการปฏิบัตใินการปลูกสวนปาสักที่ดี และยังช้ีใหเห็นถงึ
ความสําคัญของระบบวนเกษตรโดยเนนไปที่ผูปลูกสักรายยอย และช้ีใหเห็นถงึขอจํากัดตางๆ ที่แตกตางกัน
ของการเกษตรและการปาไมทางดานนโยบาย กฎหมาย บทบัญญัต ิและองคการที่เกี่ยวของ ในหัวขอ
Good practices for teak plantation-Keys to success

สําหรับการนําเสนอภาคบรรยายอกี 5 ทาน แสดงใหเห็นถงึสถานภาพและใหความรูเกี่ยวกับ
สาขาตางๆ ทางดานการปรับปรุงพันธุและการปลูกไมสัก ไดแก คุณบุญชุบ บุญทว ีซึ่งกลาวในนามของ
อธบิดกีรมปาไม ไดกลาวถงึ การปรับปรุงพันธุไมสักในประเทศไทย (Teak genetic improvement in Thailand)
ศ.ดร.อรีคิ คะแย กลาวถงึ เครื่องมอืตางๆ ที่ใชในการศึกษาวจัิยทางดานพันธุกรรม ทัง้ในรูปแบบที่ทํากัน
แตเดมิทั่วไปและในรูปแบบที่ใชเทคโนโลยใีหม (The genetic tool box–an overview of new and old genetic
approaches to upgrade teak plantations) ดร. หลุยส อูกาวเดอะ กลาวถงึ การจัดการสวนปาสัก
(Management for teak plantation) คุณอรีาน ซากุด กลาวถงึ แนวทางการปฏบิัตใินการปลูกสรางสวนปา
สัก (Advances in good cultural practices for commercial teak plantation) และ ดร. คาดโิร จายารามัน ซึง่
เปนผูประสานงานของ TEAKNET กลาวถงึการ วางแผนและกําหนดเวลาการตัดขยายระยะและการทําไม
เพื่อใหไดผลผลติสูงสุด (Optimum harvest scheduling for teak plantation and utilization)
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ภาพที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จเปนองคประธานในพธิเีปด
ณ หอง ประชุม Convention A) โรงแรมเซนทาราแกรนด เซนทรัลเวลิด กรุงเทพฯ

นอกจากการนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการในการบรรยายแลว การประชุมยังมกีารแบงเปนกลุม
ยอยเพื่อหารอืและเสนอแนะ ในเรื่องเฉพาะดานโดยมผูีชํานาญการในแตละดานเปนผูควบคุม ทัง้นี้ผู
ควบคุมยังไดนําเสนอภาพรวมในประเด็นของตนเองดวย หัวขอตางๆ ไดแก

- การวเิคราะหเชิงปรมิาณของความเพิ่มพูนทางพันธุ (Quantitative analysis of genetic gains)
โดย ศ.ดร.อรีคิ คะแย

- การปรับปรุงทางพันธุของไมสักดวยวธิกีารตางๆ (Means of genetic improvements) โดย
ดร. แอนโต รมิบาวานโต

- การเขาถงึกระบวนการปรับปรุงพัฒนาวัสดุพันธุกรรม ความนาเช่ือถอื มาตรฐานและการ
รับรอง (Improved genetics material availability, reliability, standards and certification) โดย
ศ.ดร.ไรนเนอร ฟนเคลดยี

- การใชประโยชน จากสิ่งประดษิฐใหมๆ ของไมสักจากสวนปาที่อายุนอย (Innovative
utilization of young planted teak) โดยคุณ คลอส คุนเมอร

- ภาวะโลกรอนและความเสี่ยง ในการลงทุนและปลูกสวนปาไมสัก (Insurance issues in teak
plantation) โดย คุณ ฟล คอทเทลิ

- การปฏบิัตใินการปลูกไมสักและแนวทางแกไขที่เหมาะสม (Optimization of cultural practices
and solutions) โดย คุณ อรีาน ซากุด

- ปจจัยความเสี่ยงในการจัดการดานตางๆและแนวทางแกไขของการลงทุนและการปลูกไมสัก
(Risk management and solutions) โดย กรรมการบรหิาร TEAKNET ดร. อะพานา ซมิมาทริิ
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ภาพที่ 2 หองประชุมยอยในสวนของ Symposium ที1่ (Genetic, Silviculture and Utilization)
โดยผูเช่ียวชาญดานพันธุกรรม คอื ศ.ดร.อรีคิ คะแย (เดนมารก) ศ.ดร.ไรนเนอร ฟนเคลดยี
(เยอรมันน)ี ดร. แอนโต ริมบาวานโต (อนิโดนเีซยี) รวมเปน Moderator

ในชวงทายของ Symposium ที่1 ซึ่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นางมิ่งขวัญ วชิยารังสฤษดิ์) เปนประธานไดนํารวบรวมประเด็นสําคัญจากการประชุมฯ ในวาระตางๆ
เสนอเปน Bangkok dialogue ตอที่ประชุม มวีาระสําคัญ เชน 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาพันธุกรรมไมสัก
(Genetic improvement) ในสถานการณปจจุบัน ควรดําเนนิการโดยใหความใสใจในการอนุรักษพันธุกรรม
(Genetic conservation)ของพันธุกรรมที่มอียูทัง้หมด (Existing gene pool) 2) การใชเทคโนโลยทีางชีวภาพมี
ความจําเปนตองดําเนนิควบคูไปกับกระบวนการปรับปรุงพันธุ และ 3) องคกรตางๆ ทัง้ระดับชาตแิละ
นานาชาต ิควรเสริมสรางความรวมมอืกับ TEAKNET และ Information Union of Forest Research
Organization-IUFRO ใหมากขึ้น
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ขอเสนอแนะที่ไดจาก Group discussion
1. โปรแกรมการอนุรักษพันธุกรรมไมสัก ควรไดรับการดําเนนิการรวมกับการปรับปรุงพันธุ

และ การจัดการสวนปา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาพันธุกรรมไมสัก ควรใหความใสใจในการอนุรักษพันธุกรรมโดยเนน

ถงึพันธุกรรมที่มอียูทัง้หมดในปจจุบัน
3. ขอบเขตของแหลงเมล็ดที่เรยีกวา Provenance ควรมกีารจัดทําใหมคีวามชัดเจนและการ

ดูแลควบคุมการเก็บเมล็ดจากแหลงผลติเมล็ดในแหลงเหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่ควรทําเปนลําดับแรก
4. การพสิูจนลักษณะเฉพาะของแมไม (Clone identification) ที่ไดรับการคัดเลอืกและเก็บอยูใน

สวนผลติเมล็ดพันธุ (Seed orchard) ควรดําเนนิการเพื่อยนืยันความถูกตอง และแหลงที่ไดมกีารปรับตัวใน
ทองถิ่นนัน้ๆ (Landraces) ควรมกีารตรวจสอบถิ่นกําเนิด (Origin) และประเมนิการแปรผันทางพันธุกรรม
เชนกัน

5. วัสดุพันธุกรรม และการแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรม (Genetic materials) ควรไดรับการ
พัฒนาและมกีารแลกเปลี่ยนมากขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปลูกสักและกระบวนการปรับปรุงพันธุ

6. สวนผลติเมล็ดพันธุที่ประสบปญหาตางๆ เชน ผลผลติเมล็ดต่ํา ควรไดรับการดูแลและ
ดําเนนิงานวจัิยเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรงประเด็น

7. การพัฒนาการดําเนนิงานดานเทคโนโลยชีีวภาพมคีวามจําเปนตองดําเนนิการควบคูไปกับ
กระบวนการปรับปรุงพันธุที่ดําเนนิการอยางจรงิจัง

8. การจัดลําดับความสําคัญในการเสรมิสรางขดีความสามารถตองดําเนนิการเพื่อระบุความ
จําเปนของกจิกรรมตางๆ ไดแกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การฝกอบรม การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร การ
จัดประชุมวชิาการเฉพาะดาน การศกึษาดูงาน และทุนการศกึษา

9. องคกรตางๆ ทัง้ระดับนานาชาต ิระดับภูมิภาค และระดับชาต ิควรเพิ่มระดับความสําคัญ
และ ความรวมมอืกับ TEAKNET และ IUFRO ใหมากขึ้น

10. การจัดทําทะเบยีนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานของไมสัก และการแลกเปลี่ยนผูเช่ียวชาญ เปนสิ่ง
ที่ควรดําเนนิการเพื่อประโยชนตอผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาที่เกี่ยวของกับไมสัก

11. การประเมนิความเสี่ยงดานตางๆ และการพจิารณาแพ็คเกจการประกันรูปแบบที่เหมาะสม
เปนสิ่งที่ควรคํานงึถงึสําหรับการลงทุนในการดําเนนิกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับไมสัก เชน การลงทุนปลูก การ
ทําเครื่องเรอืน เฟอรนเิจอร การนําเขา สงออกไมสัก เปนตน

12. แนวคดิใหมและและคดิคนนวัตกรรมใหมเปนสิ่งจําเปนสําหรับไมสักขนาดเล็กที่ไดจากการ
ปลูก เพื่อใหมตีลาดรองรับที่เหมาะสม
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2. การประชุมในสวนภาคนิทรรศการ
ในสวนภาคนทิรรศการ ประกอบดวยการจัดแสดงของหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไดแก กรมปา

ไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื และองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยในสวนของกรมปาไม มกีาร
จัดแสดงผลการดําเนนิงานและผลการวจัิยที่สําคัญของไมสัก โดยนําเสนอทัง้ในรูปแบบวดีทีัศน (ความยาว
ประมาณ 12 นาที ทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มเีนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานปรับปรุงพันธุใน
ประเทศไทย การขยายพันธุ และความสําเร็จในการขยายผลการนําสักพันธุดสีูเกษตรกร ในรูปแบบแบบ
โปสเตอรในมติทิี่ดูเสมอืนจริง ไดแก

- การปรับปรุงพันธุไมสัก จัดแสดงกลาไมสักที่ดําเนนิการยื่นขอจดทะเบยีนพันธุพชืใหม จํานวน
10 สายพันธุ (ปม 1-1 ถงึ ปม 1-10)

- การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาไมดวยน้ําสมควันไมและแรงดันไอน้ําสูง จัดแสดงช้ินไมเปรยีบเทยีบการ
ทดลอง

- การวจัิยพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไมสักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
- สารเทคโตควโินนและสารสกัดที่มคีุณสมบัตขิับไลปลวกและฆาปลวก จัดแสดงตัวอยางสาร

สกัด
- แมลงศัตรูที่สําคัญของไมสักและการกําจัด จัดแสดงตัวอยางศัตรูไมสัก และตนสักจําลองที่ถูก

แมลงทําลาย
สําหรับในสวนของภาคนทิรรศการรวมทัง้ 4 หัวขอ ยังประกอบดวยการจัดแสดงภาคโปสเตอร

ผลงานวชิาการ ซึ่งทัง้ 4 Symposium มผูีสงผลงานทัง้สิ้น 52 ราย จาก 25 ประเทศ นักวจัิยไทยสงผลงาน
เทากับนักวจัิยจากประเทศอนิเดยี คอื จํานวน 11 เรื่อง สําหรับ Symposium ที1่ มจํีานวนโปสเตอรมาก
ที่สุดเทากับ 27 เรื่องและ ในการนี้มคีณะกรรมการตัดสนิ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิัง้ในประเทศและ
ตางประเทศในแตละดานรวมทัง้สิ้น 9 คน ประธาน TEAKNET (ดร. ลาร การดวล) เปนประธาน และมี
ผูแทนจากกรมปาไม (ดร. สุวรรณ ตัง้มติรเจรญิ นักวชิาการปาไมชํานาญการพเิศษ) รวมเปน
คณะกรรมการดวย ซึ่งผูทีช่นะเลศิไดรับรางวัลโปสเตอรดเีดนเปนผลงานวจัิยของคนไทยจากกรมปาไม คอื
ผลงานวจัิยเรื่อง การทดสอบประสทิธภิาพของสารสกัดจากแกนไมสักอายุ 15 ป ในการปองกันรักษาเนื้อ
ไมจากการเขาทําลายของปลวก (Evaluation of 15 years old teak heartwood extractives against termite
attack) นักวจัิยคอื นางสุวรรณา อ่ําเผอืก และนางทรรศนยี พัฒนเสรี นักวทิยาศาสตรชํานาญการพเิศษ
สังกัด สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

กรมปาไม โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ไดเล็งเห็นความสําคัญของประเด็น ผลงานวจัิย
รวมทัง้ความกาวหนาในดานตางๆ ที่เกดิขึ้นกับไมสักในประเทศตาง ๆ จึงไดรวบรวมเอกสารของ
Symposium ที่1 ที่เกดิขึ้นระหวางการประชุมทัง้ในรูปแบบที่เปนการนําเสนอในรูปแบบ Power point
โปสเตอร และผลงานวชิาการทัง้หมด โดยไดแปลเปนภาคภาษาไทยเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวจัิยและ
ผูสนใจใหสามารถเขาใจไดงายและถูกตอง
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ภาพที่ 3 สวนจัดแสดงนทิรรศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรองปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (นางมิ่งขวัญ วชิยารังสฤษดิ์) เยี่ยมชมสวนจัด
แสดงนทิรรศการและแสดงความช่ืนชมกับผลสําเร็จในการดําเนนิงาน

ภาพที่ 4 การจัดแสดงภาคนทิรรศการในสวนของกรมปาไม นําเสนอทางดานการปรับปรุงพันธุไมสัก
การวจัิยเพื่อเพิ่มมูลคาไม การวจัิยพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไมสัก
สารเทคโตควโินนขับไลปลวก และแมลงศัตรูไมสัก
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ภาพที่ 5 โปสเตอรและผูชนะเลิศโปสเตอรดีเดน (นางสุวรรณา อ่ําเผิอก นักวิทยาศาสตรชํานาญการพเิศษ)
ผูนําเสนอในเรื่องการทดสอบประสทิธภิาพของสารสกัดจากแกนไมสักอายุ 15 ป ในการปองกัน
รักษาเนื้อไมจากการเขาทําลายของปลวก
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3. การทัศนศึกษาภายหลังการประชุม (Post-conference tours)
สําหรับการทัศนศกึษาภายหลังการประชุมมกีารไปดูงานที่สถานวีนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลําปาง

และสถานวีนวัฒนวิจัยแมกา จังหวัดพะเยา โดยมี ดร. สาโรจน วัฒนสุขสกุล นายประสทิธิ์ เพยีรอนุรักษ
และนางจํานรรจ เพยีรอนุรักษ นักวชิาการปาไมชํานาญการพเิศษ สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม เปน
ผูนําคณะดูงานเยี่ยมชมแปลงศกึษาวจัิย สวนผลติเมล็ดพันธุ หองปฏบิัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจัด
แสดงระบบรากตนสักที่ไดจากการปกชํา เพาะเมล็ดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการเก็บเมล็ดไมสักในสวนผลติ
เมล็ดพันธุ

ภาพที่ 6 การทัศนศกึษาภายหลังการประชุมที่สถานวีนวัฒนวจัิยงาว จังหวัดลําปาง
และสถานวีนวัฒนวจัิยแมกา จังหวัดพะเยา โดย นางจํานรรจ เพยีรอนุรักษ
ดร.สาโรจน วัฒนสุขสกุล และนายประสทิธิ์ เพยีรอนุรักษ นักวชิาการปาไมชํานาญการพเิศษ
สํานักวจัิยและพัฒนาการปาไม เปนผูนําและใหความรูแกผูเขาศกึษาดูงาน



11

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานไมสักในประเทศไทยทีส่รุปไดจากการจัดประชุมสักนานาชาติ
1. การจัดทํายุทธศาสตรระดับชาตขิองการปลูกและการปรับปรุงพันธุไมสักควรจัดทําเปนกรณี

เรงดวนเพื่อกําหนดทศิทางการปลูกและดําเนินงานเกี่ยวกับไมสักในประเทศไทย ควรจัดทําเปนกรณี
เรงดวน

2. กฎหมายและระเบยีบตางๆ ที่เกี่ยวของกับไมสัก ควรไดรับการปรับปรุง แกไขเพื่อใหเอื้ออํานวย
และสรางแรงจูงใจตอการปลูกสวนปาสักในเชิงพาณชิย เชน ควรปรับมตคิณะรัฐมนตร ีที่อนุญาตให
องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เปนผูสงออกเทานัน้ เปนไมจํากัดเฉพาะออป.เทานัน้ เปนตน

3. การสํารวจหาแมไมควรทําเพิ่มเตมิ พรอมพัฒนาลูกผสมที่ไดจากการควบคุมการผสมเกสรให
ไดลูกผสมที่มคีวามเหมาะสมกับการปลูกไมสักในทองที่ตางๆ ในประเทศไทย

4. การแลกเปลี่ยนวัสดุพันธุกรรม (Genetic exchanges) ระหวางประเทศ ควรไดรับการสนับสนุน
เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกระบวนการปรับปรุงพันธุ

5. การพสิูจนลักษณะเฉพาะของแมไม (Clone identification) ที่มอียูในสวนรวบรวมพันธุ (Clone
bank)และในสวนผลติเมล็ดพันธุ (Seed orchard) ในประเทศไทย ควรดําเนนิการโดยใชเทคโนโลยชีีวภาพ
(เชน ลายพมิพดเีอนเอ) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของแมไม (Clone) เปนตน อันจะทําใหสวนผลติเมล็ด
พันธุของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับแกนานาชาติ

6. ตนสักสายพันธุดจีากกระบวนการปรับปรุงพันธุควรไดรับการสงเสรมิ เผยแพร เพื่อใหมกีารใช
ประโยชนอยางคุมคาและอยางแพรหลายมากขึ้น เชน การจัดสวนผลติไมสักใหมีศักยภาพผลติเมล็ดได
เต็มที่หรอืสงเสริมใหมกีารใชเมล็ดจากสวนผลิตเมล็ด เปนตน

7. การเสรมิสรางสมรรถนะแกบุคคลากรและสถาบันที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุไมสัก
มคีวามจําเปนและควรดําเนินการในลําดับแรก และควรดําเนนิงานเพื่อเสรมิสรางขีดความสามารถดาน
ตางๆ ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การฝกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ การจัดประชุม
วชิาการเฉพาะดาน การศกึษาดูงาน และทุนการศกึษาแกบุคลากรที่ปฏบิัตงิานเกี่ยวของกับไมสัก มคีวาม
จําเปน รวมถึงควรมกีารจัดลําดับความสําคัญในทํางาน

8.  ควรเสริมสรางความรวมมอืระหวางหนวยงานทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับไมสัก


