
กิจกรรมความร่วมมือ 

ระหว่างกรมป่าไม้ กับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติ แห่งประเทศญี่ปุ่น 

(Japan International Research Center for Agricultural Sciences : JIRCAS) 

 

ประวัติความเป็นมา 

กรมป่าไม้ โดยส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และองค์กร Japan International Research Center 

for Agricultural Sciences (JIRCAS) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงที่จะด าเนินการวิจัยร่วมกัน ตามบันทึกช่วย

จ า(MOU) ที่ลงนามโดยอธิบดีกรมป่าไม้ (นายฉัตรชัย รัตโนภาส) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดย

นักวิจัยจากกรมป่าไม้ ต้องด าเนินการเสนอโครงการวิจัยให้ทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พิจารณาและรับงบประมาณจากกรมป่าไม้ เพื่อด าเนินการวิจัยร่วมด าเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาว

ญี่ปุ่นจาก JIRCAS โดยได้รับการสนับสนุนจาก JIRCAS ในด้านวิชาการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

และราคาสูง  

ภายใต้ MOU ดังกล่าว ได้มโีครงการวิจัยรว่มกัน ประกอบด้วย 

 1. Woke Plan Phase I  ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 

(นายวิสูตร สมนึก) และ Director, Forestry Division, JIRCAS (Dr.Shozo Nakamura) ได้ก าหนดให้มี

โครงการวิจัยที่ด าเนินการร่วมกัน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคนิคในการสนับสนุนบ ารุงรักษา

พันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เป็นประโยชน์และการจัดการแบบบูรณาการทางด้านเกษตรและป่าไม้ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย (Development of techniques for nurturing beneficial indigenous 

tree species and combined management of agriculture and forestry in Northeast Thailand, Tropical 

monsoon regions)มีระยะเวลาการวิจัย 5 ปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2554  ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่  

1) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคในการปรับเปลี่ยนสภาพสวนป่าไม้โตเร็วที่ เป็นไม้

ต่างถิ่นให้เป็นป่าผสมที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เป็นประโยชน์ (Development techniques for 

transform forests consisting of exotic fast-growing tree species into mixed forests by introducing beneficial 

indigenous tree species) ซึ่งด าเนินการวิจัยในพื้นที่ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา  

2) โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการจัดการแบบผสมผสานด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อ

สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมการปลูกสร้างสวนป่าไม้พื ้นเมืองที่เป็นประโยชน์ (Development of 

combined management techniques for agriculture and forestry to support farmers who are 

engaged in planting beneficial indigenous tree species) ซึ่งด าเนินการวิจัยในพื้นที่สวนป่าเอกชน 

เกษตรกรและผูป้ระกอบการด้านปลูกสร้างสวนป่า ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 
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การด าเนินการได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง JIRCAS ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยลงใน 

JIRCAS Working Report No.74 

2. Working Plan Phase II ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (นางสาวมาลี 

ศรีรัตนธรรม) และProgram Director, JIRCAS (Dr.Masayoshi Saito) ได้ก าหนดให้มีโครงการวิจัยที่

ด าเนินการร่วมกัน ภายใต้แผนงานวิจัย “Improvement of utilization techniques of forest resources to 

promote sustainable forestry” มีระยะเวลาการวิจัย 5 ปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 

ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการย่อย ได้แก่ 

1) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการสวนป่าไม้สักอย่างยั่งยืน (Stabilization of teak 

plantation management) ซึ่งด าเนนิการในสวนป่าไม้สัก 

2) โครงการวิจัยเรื่อง การประเมนิความสามารถในการเก็บกักคารบ์อนในสวนป่าไม้สัก 

การด าเนินการได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2559ซึ่ง JIRCAS ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยลงใน 

JIRCAS Working Report No.85 

 

3. โครงการวิจัยร่วมกันในระยะที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย "Efficient silvicultural practices for 

promoting teak plantation" ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1) วนวัฒนวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตและวิธีการประเมินผลผลิตของสวนป่าสัก (Silvicultural practices 

to enhance productivity and methodology to estimate productivity of teak plantation) 

2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าสัก ( Improvement of 

planting efficiency for enhancing productivity of teak plantation)       

ซึ่งโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกรมป่าไม้จะใช้ด าเนินการในส่วนความ

รับผิดชอบของนักวิจัยฝ่ายไทย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการไปร่วมเก็บข้อมูลกับทางนักวิจัยของ JIRCAS 

โดยในส่วนของ JIRCAS นอกจากจะใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของโครงการฝ่ายไทยแล้ว ยัง

ใช้ในการศึกษาหัวข้ออื่นภายใต้แผนงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ JIRCAS เช่น การวิเคราะห์

คุณสมบัติของไม้ และการศึกษาการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านดีเอนเอเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยวิธี

ตรวจสอบยีน เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ.2549-2554 

 

การด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอผลงานวิจัย 
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ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 

 

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

การฝึกอบรมการใชต้ารางผลผลติของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหแ้ก่เจ้าของสวนสัก 

ท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู และเจ้าหน้าที่สง่เสริม จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6  (อุดรธานี) 
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ปี พ.ศ.2554-2559 
 

 
 

การด าเนินการวิจัย 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอผลงานวิจัย 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 

การฝึกอบรมการใชแ้ผนที่ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกไม้สักใหแ้ก่เจ้าของสวนสักท้องที่

จังหวัดหนองบัวล าภู และเจ้าหน้าที่สง่เสริมจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖  (อุดรธานี) 

 

 
 

การใหค้วามรู้เรื่องการตัดขยายระยะ และการกักเก็บคารบ์อนในสวนป่าสักให้แก่เจ้าของสวนสัก  

ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 

ปี พ.ศ.2560-2561 

 

 
 

การด าเนินการวิจัย 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

การถ่ายทอดองค์ความรูเ้รื่องการปรับปรุงดนิในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืส าหรับการปลูกสัก 

ณ จังหวัดขอนแก่น 

 

การด าเนินการวิจัยร่วมกับ JIRCAS ในครั้งนี้ เป็นการสืบสารความสัมพันธ์ที่ดีด้านการป่าไม้ 

โดยเฉพาะด้านการวิจัยกับประเทศญี่ปุ่นที่มีมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแตก่ารใหค้วามช่วยเหลือแบบ

ให้เปล่าของ JICAในปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา ซึ่งความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมป่าไม้ 

โดยเฉพาะกับเกษตรกรผูป้ลูกสร้าง ในด้านการเกิดองค์ความรู้ที่ส าคัญในการจัดการสวนป่าสัก ซึ่งเป็น

ต้นไม้ที่ส าคัญของประเทศไทย ให้สามารถจัดการให้สวนป่าได้ผลผลิตที่มีเหมาะสมและมีความยั่งยืน 

อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้มีพื้นที่สวนป่าสักเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ลดการน าเข้าและ

สามารถเป็นสินคา้ออกที่น ารายได้ให้แก่ประเทศเหมอืนในอดีตที่ผ่านมา 

 

 


