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ความเชี่ยวชาญ
ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม
สาขาการวิจัย (Research area)
การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช การไหลของสารในระบบต่อเนื่องดินพืช-อากาศ มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร การจัดการปัจจัยการ
ผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช
ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
1. ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย
1.1 การกาหนดสูตรและอัตราปุ๋ยที่แม่นยาเพื่อยกระดับผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว (25632564)
1.2 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบ และความต้องการธาตุ
อาหารของผลทุเรียน (2563-2564)
2. ฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย
2.1 การสอบทานสูตรและอัตราปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของข้าวใน
สภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต (2563-2564)
2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปาล์มน้ามันให้ได้ตามเป้า

ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (กระบี่โมเดล) (2563-2564)
2.3 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ :
ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้าโขง (2561-2563)
2.4 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้้ามันและเพิ่มผลผลิต/
คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ (2561-2562)
2.5 การสร้างฐานข้อมูลการสังเคราะห์แสงของพืชเศรษฐกิจ เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชที่มี
ประสิทธิภาพ (2560-2563)
2.6 นวชีวศาสตร์เพื่อการผลิตส้มโอ (2560-2563)
2.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมังคุด (2560-2563)
2.8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้้ามัน (2560-2563)
2.9 การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิด
ปากใบข้าว มันส้าปะหลัง และสับปะรด (2557-2559)
2.10 การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงส้าหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล (2553-2554)
2.11 การประเมินข้อจ้ากัดของการปลูกปาล์มน้้ามันเชิงการค้าในพื้นที่แปลงยกร่องในเขตทุ่งรังสิต (25522553)
2.12 งานศึกษาอัตราไหลของสารละลายเข้าสู่ผลเพื่อความเข้าใจสาเหตุการเกิดยางไหลในผลมังคุด
(2550-2552)
3. ผลงานตีพิมพ์และบทความวิชาการ
3.1 พรชัย ไพบูลย์ และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2563. การตอบสนองต่อแสงของใบมันส้าปะหลัง พันธุ์
ห้วยบง 60 ภายใต้ความเข้มข้น O2 ระดับปรกติและระดับต่้า ร่วมกับความเข้มข้น CO2 3
ระดับ. วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 38 (3):(267-276).
3.2 พรชัย ไพบูลย์ และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2563. ประสิทธิภาพของกระบวนการตรึง CO2 ในใบมัน
ส้าปะหลังและผักโขม. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 15 (2):17-27.
3.3 สุมิตรา ภู่วโรดม, พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2563. เรื่องเด่น: พลิก
โฉมการปลูกข้าวแบบทันสมัย เพิ่มผลผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้. ข่าวสาร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter) ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.
2563) หน้า 3-6.

3.4 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ พรชัย ไพบูลย์. 2560. ผลงานเด่น: ตัวอย่างความส้าเร็จของเกษตรกรใน
การปรับสภาพโรงเรือนตามค่า VPD. ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560) หน้า 5-12.
3.5 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, พรชัย ไพบูลย์ และ พรรณี ชื่นนคร. 2560. เครื่องวัดแรงดึงน้้าของดิน
(Tensiometer). http://www.cab.kps.ku.ac.th/suntaree/publication/article/151tensiometer.
3.6 พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. การสอบเทียบหัววัด (sensor calibration)
เบื้องต้นก่อนใช้งานในภาคสนาม
http://www.cab.kps.ku.ac.th/suntaree/publication/article/161-sensorcalibration.
3.7 พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2560. การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อ
สภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน. 80 หน้า.
3.8 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, พรชัย ไพบูลย์ และ พรรณี ชื่นนคร. 2559. ข้อมูลพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์และ
ธาตุอาหารพืชส้าหรับการผลิตปาล์มน้้ามัน. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน. 80 หน้า.
3.9 พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2555. ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสใน
การใช้น้าที่ให้ ในช่วงฤดูแล้ง. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน. 38 หน้า
3.10 พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2555. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูง
ส้าหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน. 37 หน้า.
3.11 พรรณี ชื่นนคร, พรชัย ไพบูลย์ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2554. อัตราไหลของน้้ากับการเกิด
อาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน. 188 หน้า. ISBN 978-616-278-001-1

3.12 พรชัย ไพบูลย์ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์. 2550. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้้ามัน.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38 (6): 483-492.
3.13 P. Paiboon, P. Chuennakorn and S. Yingjajaval. Leaf Gas
Exchange of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Grown in
Ditch and Raised Bed Plots. 2013. ISHS Acta Horticulturae
984: VII International Symposium on Mineral Nutrition of
Fruit Crops. DOI:10.17660/ActaHortic.2013.984.19
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดท้าสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตพืชทาง website www.cab.kps.ku.ac.th/suntaree และช่อง youtube
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การบริการวิชาการ
5.1 การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอ
เบอร์รี่ (นักวิจัยหลัก, 2559-2560)
ผู้ใช้บริการ : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ้ากัด (มหาชน)
5.2 ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสในการใช้น้าที่ให้ในช่วงฤดูแล้ง (นักวิจัยหลัก, 2555)
ผู้ใช้บริการ : บริษัท สยามฟอเรสทรี จ้ากัด
5.3 การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลใน
การคัดเลือก และก้าหนดพื้นที่ปลูกส้าหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ (นักวิจัยหลัก, 2553-2554)
ผู้ใช้บริการ : บริษัท สยามฟอเรสทรี จ้ากัด
5.4 ลักษณะส้าคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ
A และ B เทียบกับสายต้นธรรมชาติ (นักวิจัยหลัก, 2551-2553)
ผู้ใช้บริการ : ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน)
5.5 ลักษณะส้าคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ
D และ F เทียบกับสายต้นธรรมชาติ (นักวิจัยหลัก, 2553-2556)
ผู้ใช้บริการ : ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน)
5.6 ลักษณะส้าคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนต้านทานไกลโฟเสท

(Glyphosate) และยีนจิบเบอเรลลิน (Gibberellins) เทียบกับสายต้นธรรมชาติ (นักวิจัยหลัก, 25522554)
ผู้ใช้บริการ : ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ้ากัด (มหาชน)
5.7 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบอ้อยป่า อ้อยปลูกพันธุ์การค้า
และหญ้าจักรพรรดิ (ลูกผสมหญ้าเนเปียร์) (นักวิจัยหลัก, 2551-2555)
ผู้ใช้บริการ : บริษัท น้้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน)
5.8 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบปาล์มน้้ามัน (นักวิจัยหลัก,
2548-2551)
ผู้ใช้บริการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
5.9 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี (นักวิจัยหลัก, 2547-2549)
ผู้ใช้บริการ : ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี
5.10 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี (นักวิจัยหลัก, 2547-2549)
ผู้ใช้บริการ : ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี
5.11 เป็นผู้บรรยาย เรื่อง “หลักการและการใช้เครื่องวัดอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช” ใน งานอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "หลักการและการใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาพลวัตของสภาวะน้้าและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สใน
พืช" (2557)
ผู้ใช้บริการ : คณะนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

