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รายชื่องานวิจัยที่สิ้นสุด 
(ปี 2535-2563) 

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
 จากการรวบรวมรายชื่องานวิจัยที่สิ้นสุดแล้วของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2535 
– 2563 มีโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้วทั้งหมด 752 โครงการ แบ่งเป็นงานวิจัยต้นน้้า 475 โครงการ และงานวิจัย
กลางน้้า-ปลายน้้า277 โครงการ โดยสามารถจ้าแนกได้ดังนี้  

 

ตารางจ้านวนงานวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว งานวิจัยต้นน้้า และงานวิจัยกลางน้้า – ปลายน้้า 

พศ. 
รายช่ืองานวิจัยท่ีสิ้นสุด  

งานวิจัยต้นน้้า(โครงการ) งานวิจัยกลางน้้า - ปลายน้้า(โครงการ) 
2535 23 1 
2536 37 13 
2537 15 25 
2538 14 21 
2539 26 12 
2540 21 8 
2541 103 15 
2542 9 4 
2543 9   8 
2544 10 3 
2545 7 14 
2546 51 22 
2547 4 7 
2548 6 6 
2549 4 4 
2550 6 5 
2551 12 9 
2552 6 13 
2553 29 17 



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

2554 3 9 
2555 7 5 
2556 1 13 
2557 8 13 
2558 8 9 
2559 12 4 
2560 26 2 
2561 5 1 
2562 6 9 
2563 7 5 
รวม 475 277 
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ตารางรายชื่องานวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ตั้งแต่ พศ. 2535 – 2563 
ปี ประเภท ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

2535 งานวิจัยต้นน้้า 
 

1. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารเคมีเร่งน้้ายาง
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางพันธุ์ GT 1 หน้ากรีด
แรกท่ีปลูกใน ชุดดินล้าภูรา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    6. สมมาต  แสงประดับ 
2. สุรพล  จันทร์           7. ยุบล  ลิมจิตติ   
3. อุดร  เจริญแสง         8. โสภา โพธิวัตถุธรรม  
4. สมยศ  สินธุระหัส      9. เปรม  จันทร์เพ็ชร 
5. เรืองพิเชษฐ ไชยพานิชย์   

  2. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารเคมีเร่งน้้ายาง
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางพันธุ์  RRIM 600 ใน
ระยะกรีด เปลือกงอกใหม่ ที่ปลูกในชุดดิน
พังงา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    5. อุดร  เจริญแสง   
2. เจริญ  วาที              6. สมมาต  แสงประดับ  
3. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์   7. ยุบล  ลิมจิตติ 
4. สมยศ  สินธุรหัส        8. โสภา โพธิวัตถุธรรม 

  3. ต้นทุนการปลูกสร้างสวนยางในเขต
ภาคใต้ตอนบน 

1. สมมาต  แสงประดับ  
2. ขจร  รอดแก้ว 

  4. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารเคมีเร่งน้้ายาง 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางพันธุ์ GT 1 หน้ากรีด
แรกท่ีปลูกในชุดดินสัตหีบ 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    5. อุดร  เจริญแสง   
2. ชูชัย  รักษ์จินดา        6. สมมาต  แสงประดับ  
3. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์   7. ยุบล  ลิมจิตติ 
4. สมยศ  สินธุรหัส        8. โสภา โพธิวัตถุธรรม 

  5. การใช้สาร Paclobutrazol  ชักน้าให้
ยางพันธุ์  BPM 24  อายุน้อยออกดอก 

1. สาลี่   ชินสถิต    
2. อาคม  โทมณี  

  6. ทดสอบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็น
พืชแซม 

1. สุวัฒน์  ทองมิตร       4. ทวี  แจมจันทร์ 
2. ชุมสินธุ์  ทองมิตร      5. สุนัย   จินดารัตน์                                                                      
3. อเนก  กุณาละศิริ 

  7. ทดสอบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
พืชแซมยางในสวนยางเอกชน 

1. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์    
2. สุรพล  สุขพันธ์ 

  8. ทดสอบการปลูกต้นตอตายางที่ผ่านการ
ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตและเก็บ
รักษาเพ่ือยืดอายุของต้นตอตายาง 

1. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์  
2. ศุภมิตร  ลิมป์ชัย   
3. บดี  นพวงศ์  ณ อยุธยา 

  9. ทดสอบการปลูกมะเขือเทศเป็นพืชแซม 1. สุวัฒน์  ทองมิตร       4. ทวี  แจ่มจันทร์  
2. ชุมสินธุ์  ทองมิตร      5. สุนัย  จินดารัตน์ 
3. เอนก  กุณาละสิริ  

  10. ทดสอบการปลูกหญ้าอาหารสัตว์
ร่วมกับการเลี้ยงแกะในสวนยางก่อนเปิด
กรีด 

1.สุวัฒน์  ทองมิตร        4. สุนัย  จินดารัตน์ 
2. ชุมสินธุ์  ทองมิตร      
3. สมจิต  คงเหมือนเพชร 

  11. ทดสอบวิธีการสร้างทรงพุ่มยางอ่อน
แบบควบคุมการตัดแต่งก่ิง 

1. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์    3. นิพนธ์  แก้วปฏิมา 
2. ไพโรจน์  อ่อนแรง      4. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 
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  12. แนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการขายยางแผ่นดิบและน้้ายางสด 

1. สุธี  อินทรสกุล          5.เสนอ  สมนาค 
2. เศกสิน  ศรีใส           6. สมบัติ  พิงสกุล   
3. สมเกียรติ  ทองรักษ์    7.อรัญ  แจ้งชัด 
4. ประเสริฐ  ทุ่งมีผล  

  13. ประเมินผลการปลูกยางเมื่อใช้เทคนิค
การปลูกลึกโดยมีกล้วยและพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่วเป็นพืชแซมยาง 

1. อารักษ์  จันทุมา        5. สว่างรัตน์ สมนาค 
2. พิศมัย  ภูขันสูง         6. สุริยะ  คงศิลป์ 
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง        7. เสมอ  สมนาค 
4. ไววิทย์  บูรณธรรม  

  14. ศึกษาการขยายพันธุ์ยางโดยวิธี 
Microcutting 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม   3. โชคชัย   เอนกชัย 
2. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล   

  15. ศึกษาการใช้  Effective  Micro  
Organisms  ต่อการเจริญเติบโตของต้น
ยางช้าถุง 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม  
2. เวท ไทยนุกูล  
3. ลิขิต  นวลศร ี

  16. ศึกษาการป้องกันก้าจัดวัชพืชในแปลง
กิ่งตายาง 

1. อารักษ์  จันทุมา        4. สุริยะ  คงศิลป์ 
2. พิศมัย   ภูขันสูง        5. เสมอ สมนาค 
3. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง  

  17. ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสม ส้าหรับใช้
เชื้อไรโซเบียม กับพืชคลุมดินในสวนยาง 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    6. สุวิทย์  คชสิงห ์
2. วิทยา  ธนานุสนธิ์      7. ประสิทธิ์  เสือปาน 
3.พิเชษฐ ไชยพานิชย์     8. นันทกร  บุญเกิด 
4. สมยศ  สินธุระหัส     9. ปรีชา วดีศิริศักดิ 
5. อุดร  เจริญแสง  

  18. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีบาง
ชนิดกับเชื้อราคอลเลโทตริกัม 

1. ประภา  พัฒนกุล      3. บญัญัติ  สิทธิผล 
2. นริสา  จันทร์เรือง     4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 

  19. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีบาง
ชนิดกับเชื้อราโรคใบจุดตานก 

1. ประภา  พัฒนกุล      3. บญัญัติ  สิทธิผล 
2. นริสา  จันทร์เรือง     4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 

  20. ศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมกับยาง
พันธุ์  GT 1 

1. เสมอ  สมนาค         4. บญุช่วย  หม่อมนวล 
2. สุจินต์  แม้นเหมือน   5. ทวีศักดิ์  อนุศิริ 
3. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย   6. สุวิทย์   สอนสุข 

  21. ศึกษาวิธีการตัดแต่งกิ่งยางอ่อน 1. สุจินต์  แม้นเหมือน    4. ชาญ   ถิรพ 
2. จารุวรรณ  พึ่งเจริญ    5. เสมอ   สมนาค 
3. จิรากร  โกศัยเสวี  6. รสมเจตน์   ประทุมมินทร์ 

  22. ศึกษาอัตราส่วนเซรั่มน้้ายางพันธุ์ต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อการเจริญของเชื้อราคอ
รีเนสปอรา 

1. อุไร  จันทรประทิน   4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 
2. นริสา  จันทร์เรือง  
3. บัญญัติ  สิทธิผล  

  23. ส้ารวจการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางภาคใต้ 1. สุขุม  แก้วกลับ        4. สมยศ  ชูก้าเนิด 
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2. สมพงศ์  คงสีพันธ์     5. ไววิทย์  บูรณธรรม 
3. ผลึก  บ้ารุงวงศ์  

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. บทบาทของตลาดกลางยางพาราต่อการ
พัฒนาตลาดยาง 

ส้านักตลาดกลางยางพารา   สถาบันวิจัยยาง   
กรมวิชาการเกษตร 

2536 
 

งานวิจัยต้นน้้า 1. การคัดเลือกพันธุ์ยางลูกผสมปี 2533 1. อาคม โทมณี 
2. สาลี่ ชินสถิต 

  2. การจ้าแนกดินปลูกยางพาราตามความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 

1. สมยศ  สินธุรหัส       3. สทุัศน์  ด่านสกุลผล 
2. พิเชษฐ ไชยพานิชย์  

  3. การผลิตพันธุ์ยางของแปลงขยายพันธุ์
ยางของทางราชการ 

1.จรินทร์  การะนัด      3. สมศักดิ์  กาญจนมุสิก 
2. สุภา  สันเมือง  

  4. การศึกษาความสามารถในการแข่งขัน
ของพืชคลุมตระกูลถั่วกับหญ้าขจรจบดอก
เหลืองในสวนยาง 

1. วลัยพร  ศะศิประภา 
2. จรินทร์  การะนัด  
3.สมศักดิ์  กาญจนมุสิก 

  5. การศึกษาสภาพการบ้ารุงรักษาสวนยาง
ปลูกใหม่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์  
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  6. การส้ารวจและท้าแผนที่ดินที่เหมาะสม
ส้ า ห รั บ ป ลู ก ย า ง พ า ร า ใ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์  
2. อุดร  เจริญแสง  
3. สมยศ   สินธุรหัส 

  7. ความสัมพันธ์ธาตุอาหาร  K,  Ca,  Mg  
ในดินและใบยาง  เพ่ือแนะน้าการใช้ปุ๋ย
ยาง 

1. สมยศ  สินธุรหัส      3. สทุัศน์  ด่านสกุล 
2. อุดร  เจริญแสง       4. พิเชษฐ ไชยพานิชย์ 

  8. วิธีการปลูกยางในโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน 

1. จิรากร โกศัยเสวี     4. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 
2. สุรเดช  ปัจฉิมกุล    5. เสมอ  สมนาค 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน  

  9. วิธีการปลูกและตัดแต่งก่ิงยางอ่อน 1. จิรากร โกศัยเสวี   4. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
2. สุรเดช  ปัจฉิมกุล    5. เสมอ  สมนาค 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน 

  10. ศักยภาพของการเลี้ยงผึ้งในสวนยาง 1. วลัยพร  ศะศิประภา   3.วิทยา  เปรมปรีดิ์ 
2. สมศักดิ์  พุกพิบูลย์   

  11. ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางที่
ปลูกหม่อนเป็นพืชแซมยาง 

1. นราชัย  สิทธิกานต์    4. พิศมัย  ภูขันสูง 
2. ไววิทย์  บูรณธรรม    5. สวุิทย์  อิทรวัลณ์กุน 
3. บดี นพวงศ์  ณ  อยุธยา 

  12. ศึกษาการป้องกันก้าจัดวัชพืชที่ส้าคัญ
ในสวนยางในเขตแห้งแล้ง 

1. อารักษ์  จันทุมา 4. พัชรินทร์ วณิชย์อนันตกุล 
2. พิศมัย  จันทุมา    5. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง 
3.สว่างรัตน์  สมนาค 6. เสมอ  สมนาค 
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  13. ศึกษาระบบการปลูกพืชแซมในสวน
ยางอ่อน 

1. จรินทร์  การะนัด   3. สมมาต  แสงประดับ 
2. สุริยะ คงศิลป์       4. อมรศักดิ์  จู้ทิ่น 

  14. ศึกษาวิธีการก้าจัดวัชพืชซึ่งมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้นยาง 

1. อารักษ์  จันทุมา    5. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง 
2. พิศมัย  จันทุมา     6. เสมอ  สมนาค 
3. อมรรัตน์  ศรีโต     7. ไววิทย์  บรูณธรรม 
4. สว่างรัตน์  สมนาค 

  15. ศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตยางพันธุ์ GT 
1 ที่เปิดกรีดใหม ่

1. จิรากร โกศัยเสวี     5. สมบัติ  พิงกุศล 
2. สุรเดช ปัจฉิมกุล     6. สนอง  วิสัยจร 
3. ประเทือง  เกงขุนทด   7. เสมอ  สมนาค 
4. กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 

  16. ส้ารวจการเกิดโรคเปลือกแห้งในเขต
ปลูกยางใหม่ 

1. เสมอ สมนาค         5. สวุทิย์  สอนสุข 
2. พเยาว์  ศรีสอ้าน     6. ทวศีักดิ์  อนุศิริ 
3. จิรากร โกศัยเสวี     7. บญุช่วย  หม่อมนวล 
4. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย  

  17. ส้ารวจก้าลังผลิตและตรวจสอบพันธุ์
ยางในแปลงขยายพันธุ์ยางเอกชน 

1. จรินทร์  การะนัด  
2. สุภา  สันเมือง 

  18. อิทธิพลของปุ๋ย  N,  P,  K  และ  Mg  
ต่อผลผลิตยางในดินชุดชุมพร 

1. สมยศ  สินธุระหัส   4. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 
2. อุดร  เจริญแสง      5. เปรม  จันทร์เพ็ชร 
3. ขยาย  ทองฉิม     6. สุทัศน์  หงส์ประภัทรศร 

  19. กายวิภาคและลักษณะการเกิดอาการ
เปลือกแห้งของต้นยาง 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม 3. ภัทธาวุธ จิวตระกูล 
2. วิสุทธิ์  ศุกลรัตน์      4. โชคชัย  เอนกชัย 

  20. การคัดพันธุ์ต้านทานโรคใบร่วงไฟ
ทอปโทราของพันธุ์ยางจากบราซิล 

1. ประภา  พัฒนกุล     3. บญัญัติ  สิทธิผล 
2. นริสา  จันทร์เรือง  

  21. การปลูกพืชคลุม Calopogonium  
caeruleum ร่วมกับพืชคลุมชนิดอ่ืนๆ ใน
อัตราส่วนต่างๆ 

1. สมยศ  ชูก้าเนิด       3.นิลรัตน์ โชติมณี 
2. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล  4. จารึก  บุญศรีรัตน์ 
 

  22. การผลิตดอกไม้แห้งจากใบยางเพ่ือน้า
ร่องการอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1. สุนัย จินดารัตน์     4. สมจิต  คงเหมือนเพชร 
2. สุวัฒน์ ทองมิตร      5. ประวิตร วงศ์สุคนธ์ 
3. ชุมสินธุ์  ทองมิตร  

  23. การผลิตพันธุ์ยางของแปลงขยายพันธุ์
ยางของทางราชการ 

1. ชัยโรจน์ ธรรมรัตน์  
2.  ศุภมิตร ลิมปิชัย 

  24 .  การศึ กษา เปรี ยบ เที ยบผลผลิต
ยางพาราในการเปิดกรีดหน้าแรกที่ความ
สูงระดับต่าง ๆ กัน 

1. สุรพงษ์ โพธิวัตถุธรรม 4. เกษม  พงศ์พัสสะระ 
2. สวิส  เสนะกุล         5. โชคชัย  เอนกชัย 
3. วิจิตร  สะอาดแก้ว    6. จารุ ไชยแขวง 
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  25. การศึกษาพันธุ์ยางในสวนยางเอกชน 1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย      3. ไชยา  พัฒนกุล 
2. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์  

  26. ทดสอบการปลูกพืชตามฤดูกาลเป็น
พืชแซมยาง 

1. สุวัฒน์ ทองมิตร       4. เอนก กุณาละสิริ 
2. ชุมสินธุ์ ทองมิตร      5. สนุัย จินดารัตน์ 
3. ทวี แจ่มจันทร์ 

  27. ปริมาณธาตุอาหารรองในดินปลูกยาง
บางชุด 

1. โสภา โพธิวัตถุธรรม     4. ปูลิ  นิลพรหม 
2. เวท ไทยนุกูล             5. ออมสิน  ศรีทองใส 
3. ชูจิตต์  สงวนทรัพยากร 6. ลิขิต  นวลศรี 

  28. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อต่อการ
ยอมรับการกรีดยางหน้าสูง 

1. สุรพงษ์ โพธิวัตถุธรรม   3. วิจิตร สะอาดแก้ว 
2. สวิส เสนะกุล             4. โชคชัย เอนกชัย 

  29.ศึกษาความเจริญของเชื้อCorticium  
salmonicolor  บนท่ อนย า งพา ร า ใ น
สภาพอุณหภูมิและความชื้นระดับต่าง ๆ 
กัน 

1. นริสา  จันทร์เรือง  
2. ประภา  พัฒนกุล  
3. บัญญัติ  สิทธิผล 
 

  30. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีบาง
ชนิดต่อเชื้อออยเดี้ยมสาเหตุโรคใบร่วงของ
ยางพารา 

1. ประภา  พัฒนกุล        4. บัญญัติ  สิทธิผล 
2. นริสา  จันทร์เรือง  
3. อุไร  จันทรประทิน 

  31. ศึกษาผลการใช้สารริดโดมิลในการ
ป้องกันก้าจัดโรคเส้นด้าของยางพาราใน
สวนยางเอกชน 

1. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม  4. นันทิกา ทิพยกุล 
2. สวิส  เสนะกุล  
3. เกษม  พงศ์พัสสะระ  

  32. ศึกษาผลพลอยได้จากพืชแซมเพ่ือการ
เลี้ยงสัตว์ 

1. สุวัฒน์  ทองมิตร        4.สุนัย  จินดารัตน์ 
2. ชุมสินธุ์  ทองมิตร       5. ทวี  แจ่มจันทร์ 
3. สมจิต  คงเหมือนเพชร  

  33. ศึกษาสถานภาพการผลิตยางช้าถุง 1. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์  
2. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 

  34. ศึกษาสูตรอาหารและส่วนของพืชใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา 

1. ปัทมา ชนะสงคราม    3.นริสา จันทร์เรือง 
2. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล   4. โชคชัย  เอนกชัย 

  35. ศึกษาอุณหภูมิ, ความชื้นและ   ปัจจัย
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญ  เติบโต 
แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต ส ป อ ร์ ข อ ง เ ชื้ อ
Colletotrichum gloeosporioides  
สาเหตุ โรคใบจุดคอลเลโทตริกัมของ
ยางพารา 

1. นริสา  จันทร์เรือง  
2. ประภา  พัฒนกุล  
3. อุไร  จันทรประทิน  
4. บัญญัติ  สิทธิผล 
 

  36. ส้ารวจก้าลังผลิตและตรวจสอบพันธุ์
ยางในแปลงขยายพันธุ์ยางเอกชน 

1. ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์  
2. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 
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  37. อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและสารเคมีเร่งน้้า
ยางที่มีต่อผลผลิตยางพันธุ์ GT 1 หน้ากรีด
แรกท่ีปลูกในดินชุดล้าภูรา 

1. โสภา โพธิวัตถุธรรม 5. โชคชัย  อเนกชัย 
2. เวท ไทยนุกูล        6. ไสว  ลิ่มลิขิต 
3. ลิขิต นวลศรี         7. สุทธาชีพ  ศุภเกษร 
4. ยุบล ลิมจิตติ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การเคลื่อนไหวของราคายางและ
สถานการณ์ตลาดยาง 

1. สุภาพร  บัวแก้ว        3. กิ่งแก้ว  แสงงาม 
2. เอนก  กุณาละสิริ  

  2. การผลิตน้้ายางคงรูปส้าหรับใช้ในงาน
จุ่มดอกไม้และผลไม้ประดิษฐ์ 

1. วิภา  เศวตกนิษฐ์  
2. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 

  3. การผลิตยางปู พ้ืนจากเศษยางเสีย
ระหว่างกระบวนการผลิตถุงมือยาง 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 

  4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนืดของ
ยางแห้ง 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 

  5. ศึกษาการผลิตยางรองรับถ้วยเซอรามิค
จากยางธรรมชาติ 

1. ธาณินทร์  เลปนานนท์ 3. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  

  6. ศึกษาการผลิตหมอนลมยางรองรับคอ
จากน้้ายางข้น 

1. ธาณินทร์  เลปนานนท์  
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 

  7. ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิตและ
การก้าหนดราคายางแผ่นรมควันชั้นต่างๆ 
ของโรงรมภาคตะวันออก 

1. สุธี  อินทรสกุล          4. เสมอ  สมนาค 
2. เพ่ือม  วุ่นซิ้ว            5. สมบัติ  พิงกุศล 
3. สมเกียรติ  ทองรักษ์    6. อรัญ  แจ้งชัด 

  8. พยากรณ์พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตยางของ
ประเทศไทย ปี 2536 – 2543 

1. สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์ 

  9. ศึกษาต้นทุนการผลิตยางของประเทศ
ไทย ปี 2536 

1.บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์  
2. สมพร  กฤษณะทรัพย์ 

  10. ศึกษาวิธีการผลิตยางแผ่นดิบเพ่ือ
ป้องกันก้าจัดเชื้อรา 

1. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย   4. บญุช่วย  หม่อมนวล 
2. สุวิทย์  สอนสุข        5. พเยาว์  ศรีสอ้าน 
3. ทวีศักดิ์  อนุศิริ        6. เสมอ  สมนาค 

  11. ศึกษาแหล่งที่มาและการใช้สินเชื่อของ
ชาวสวนยางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 

1. สุธี  อินทรสกุล       4. เสมอ  สมนาค 
2. เพ่ือม วุ่นซิ้ว          5. ก้าพล  มะลิสุวรรณ 
3. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 6. บดี นพวงศ์ ณ อยุธยา 

  12. เศรษฐกิจการปลูกพืชแซมยางในสวน
ยางปลูกแทนขนาดเล็กในเขตภาคใต้
ตอนบน 

1. สมมาต  แสงประดับ  
2. สมพร  กฤษณะทรัพย์   
3. ขจร  รอดแก้ว 

  13. ส่วนเหลื่อมการตลาดของพ่อค้าคน
กลางจังหวัดระยอง 

1. สุธี  อินทรสกุล         4. เสมอ  สมนาค 
2. เพ่ือม วุ่นซิ้ว            5. ประเสริฐ  ทุ่งมีผล 
3. สมเกียรติ  ทองรักษ์   6. สมบัติ  พิงกุศล 
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2537 งานวิจัยต้นน้้า 1. ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบต่อผลผลิต
ยาง 

1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดผลของยาง
ที่ผสมพันธุ์ด้วยมือ 

1. กรรณิการ์   ธีระวัฒนสุข 3. จิรากร  โกศัยเสวี  
2. ประเทือง  เกงขุนทด     4. เสมอ สมนาค 

  3. พยากรณ์พ้ืนที่และผลผลิตยางปลูกใหม่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. สุธี  อินทรสกุล             3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  4. ศึกษาต้นทุนการผลิตยางช้าถุง 1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  5. การใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืชชนิดอื่น ๆ ใน
สวนยาง 

1. จารึก  บุญศรีรัตน์       4. สุขุม  แก้วกลับ 
2. ไววิทย์   บูรณธรรม     5. วัลลภ  หนูประดิษฐ์ 
3. สมยศ  ชูก้าเนิด  

  6. การใช้สารเคมีก้าจัดหญ้าคาในสวนยาง 1. จารึก  บุญศรีรัตน์       4. สุขุม  แก้วกลับ 
2. ไววิทย์   บูรณธรรม    5. วัลลภ  หนูประดิษฐ์ 
3. สมยศ  ชูก้าเนิด 

  7. การตอบสนองของยางหลังเปิดกรีดต่อ
ปุ๋ย N P K และ Mg ในดินชุดคอหงส์ 

1. นุชนารถ   กังพิศดาร  4. ลิขิต นวลศรี  
2. ยุบล  ลิมจิตติ           5. ช้านาญ  บุญเลิศ  
3. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์     6. ไววิทย์   บูรณธรรม 

  8. โครงสร้างของเปลือกและท่อน้้ายางของ
ต้นยางหลังเปิดกรีดที่ได้รับปุ๋ยระดับต่าง ๆ 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม    4. โชคชัย  เอนกชัย 
2. นุชนารถ  กังพิศดาร     
3. ภัทธาวุธ   จิวตระกูล   

  9. รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ที่ใช้เป็นพืชแซมยาง 

1. สมพงศ์  คงสีพันธ์      4. ผลึก  บ้ารุงวงศ์ 
2. นิลรัตน์ โชติมณี        5. ไววิทย์  บูรณธรรม 
3. สุขุม  แก้วกลับ, 

  10. ศึกษาการปลูกยางด้วยการติดตายาง
อ่อน 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย   3. สมจติร  แก้วทิพรัตน์ 
2. ประสาน  ศุภผล    4. สมพร  พันธ์พณาสกุล 

  11 .  ศึ กษาการย้ ายปลูกต้ นยางจาก 
Microcutting 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม   3.โชคชัย   เอนกชัย 
2. ภัทธาวุธ   จิวตระกูล  

  12. ศึกษาความต้านทานเชื้อออยเดียม
ของยางพารา 

1. ประภา  พัฒนกุล     3. อุไร  จันทรประทิน 
2. นริสา  จันทร์เรือง    4. บญัญัติ  สิทธิผล 

  13. ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์
ต่อต้านในการป้องกันก้าจัดโรคยางพาราที่
ส้าคัญ 

1. นริสา  จันทร์เรือง      4. อุไร  จันทรประทิน 
2. นลินี  จาริกภากร       5. บัญญัติ  สิทธิผล 
3. ประภา พัฒนกุล,  

  14. สรีรวิทยาน้้ายางของต้นยางหลังเปิด
กรีดที่ได้รับปุ๋ยระดับต่าง ๆ 

1. ภัทธาวุธ   จิวตระกูล   4. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์ 
2. ปัทมา  ชนะสงคราม     5. โชคชัย  เอนกชัย 
3. นุชนารถ  กังพิศดาร                                                           
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  15. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติ
ทางกายภาพของน้้ายาง 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร  3. ภัทรา  กานตศิลป์  
2. พลชิต  บัวแก้ว        4. ไววิทย์  บูรณธรรม 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การผลิตตรายางจากยางรีเคลม 1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 3. พลชิต  บัวแก้ว  
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์   4. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 

  2. การผลิตถุงมือทนกรดและสารเคมี 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 

  3. การผลิตยาง  O – Ring  รองข้อพิมพ์
มือ  ในการผลิตถุงมือยาง 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 3. พลชิต  บัวแก้ว  
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์      4. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  4. การผลิตยางแท่งจากยางแผ่นดิบ 1. พรรษา  อดุลยธรรม   3. หรรษา   เอนกชัย 
2. กฤษณา  คงศิลป์       4. จักรี  เลื่อนราม 

  5. การผลิตหัวนมยางส้าหรับทารกโดยวิธี
จุ่ม 

1. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  
2. วราภรณ์  ขจรไชยกุล  

  6. การศึกษาส้ารวจศักยภาพการผลิตน้้า
ยางข้นของประเทศ 

1. กฤษณา  คงศิลป์       4. หรรษา  เอนกชัย 
2. พรรษา  อดุลยธรรม   5. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 
3. จักรี  เลื่อนราม 

  7. การส้ารวจศักยภาพการผลิตยางแผ่นผึ่ง
แห้งของประเทศ 

1. จักรี  เลื่อนราม        3. กฤษณา  คงศิลป์ 
2. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์     4. หรรษา  เอนกชัย 

  8. คุณสมบัติทางกายภาพของยางแผ่นผึ่ง
แห้ง 

1. กฤษณา  คงศิลป์       4. หรรษา  เอนกชัย 
2. พรรษา  อดุลยธรรม   5. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 
3. จักรี  เลื่อนราม  

  9. ศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ของยางรีเคลมจากถุงมือ 

1. พลชิต  บัวแก้ว          4. อ้าพันทอง  ทองค้า 
2. วราภรณ์  ขจรไชยกูล   5. วิชัย  เลื่อนราม 
3. วิภา  เศวตกนิษฐ์  

  10. ศึกษาการผลิตยางทายรับเบอร์ 1. กฤษณา  คงศิลป์     3. พรรษา อดุลยธรรม 
2. พลชิต  บัวแก้ว       4. จักรี  เลื่อนราม 

  11. ศึกษาการเสริมแรงกาวน้้ายาง 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 

  12. ศึกษาผลของการใช้ยางรีเคลมจากถุง
มือยางโดยใช้สูตร ACS  No. 1 และ ACS 
No. 2 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 4. อ้าพันทอง  ทองค้า 
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์   5. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 
3. พลชิต  บัวแก้ว  

  13.  เศรษฐกิจการผลิตยางของกลุ่ ม
เกษตรกรชาวสวนยาง อ้าเภอนาทวี 

1. สุภาพร  บัวแก้ว      3. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. เอนก  กุณาละสิริ  

  14. การช้าระหนี้และคืนทุนของชาวสวน
ยางในเขตปฏิรูปที่ดิน 

1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์  
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  15. การยอมรับวิทยาการแผนใหม่ของ
ชาวสวนยาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. สมมาต  แสงประดับ 3. สมพร กฤษณะทรัพย์  
2. ขจร  รอดแก้ว   4. สมชัย  แก้วประภาค 

  16. ค่าใช้จ่ายการตลาดยางในระดับผู้
ส่งออก 

1. สุธี  อินทรสกุล        3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์  

  17. แนวทางพัฒนายางพาราไทย 1. สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์ 

  1 8 .  ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พข อ ง โ ร ง อ บ ย า ง
แสงอาทิตย์หลังคาสองชั้น 

1 นิพนธ์  บรรจงกิจ       3. สุกรี  นันตะสุคนธ์ 
2. ธัญญะ เกียรติวัฒน์     4. ชูชัย  อาทรวรางกูล 

  19. ปัจจัยกระทบด้านแรงงานต่อการผลิต
ยางในภาคตะวันออก 

1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์  

  20. ระดับความส้าเร็จและเหตุปัจจัยใน
ข้อตกลงโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ เทียบกับ
ข้อตกลงยางธรรมชาติระหว่างประเทศ 

1. สมพร  กฤษณะทรัพย์ 
 

  21. ระบบการค้ายางต่างประเทศของผู้
ส่งออกกรุงเทพฯ 

1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  22. ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนากลุ่มขายยางเพ่ือการผลิตยางแผ่น
รมควัน 

1. สุธี  อินทรสกุล          3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  23. การก้าหนดมาตรฐานยางแท่งจากยาง
แผ่นดิบ 

1. พรรษา  อดุลยธรรม   3. หรรษา   เอนกชัย 
2. กฤษณา  คงศิลป์       4. จักรี  เลื่อนราม 

  24. การเคลื่อนไหวของราคายางและ
สถานการณ์ตลาดยาง 

1. สุภาพร  บัวแก้ว       3. กิง่แก้ว   แสงงาม 
2. เอนก   กุณาละสิริ  

  25. การใช้ยางแห้งผสมสารเคมีท้าแม่พิมพ์
ในงานเครื่องประดับ 

1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 

2538 งานวิจัยต้นน้้า 
 

1. ศึกษาผลผลิตแปลงทดลอง/ทดสอบ
ของหน่วยราชการต่างๆ 

1. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์  3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

  2. ศึกษาผลผลิตและรายได้ของสวนยาง 
และสวนผสมพืชร่วมยาง 

1. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย   4. บญุช่วย  หม่อมนวล 
2. สุวิทย์  สอนสุข        5. อารักษ์ จันทุมา 

   3. ทวีศักดิ์  อนุศิริ        6. เสมอ  สมนาค 

  3. การคัดพันธุ์ต้านทานโรครากขาว    1. อุไร  จันทรประทิน    3. นริสา  จันทร์เรือง 
2. บัญญัติ  สิทธิผล       4. ประสาน  ศุภผล 
3. ประภา  พัฒนกุล 

  4. การเปรียบเทียบผลผลิตของยางบาง
พันธุ์ที่เปิดกรีดก่อนก้าหนด 

1.โชคชัย   เอนกชัย      3. นอง  ยกถาวร  
2. นิพนธ์  แก้วปฏิมา    4. สวุัฒน์  ทองมิตร 
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  5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายเพ่ือปลูก
เป็นพืชร่วมในสวนยาง 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม  3. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล  
2. โชคชัย   เอนกชัย 

  6. เทคนิคการปลูกสร้างสวนยางเพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตให้เปิดกรีดได้ก่อนก้าหนด 

1. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม 3. โสภา โพธิวัตถุธรรม  
2. สวิส  เสนะกุล          4. เกษม  พงศ์พัสสะระ 

  7. ประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกัน
ก้าจัดโรครากสีน้้าตาล 

1.อุไร  จันทรประทิน    3. บัญญัติ   สิทธิผล  
2. นริสา  จันทร์เรือง    4. ประภา  พัฒนกุล 

  8. ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อ
โรครากขาว 

1.อุไร  จันทรประทิน    3. บัญญัติ   สิทธิผล  
2. นริสา  จันทร์เรือง    4. ประภา  พัฒนกุล 

  9. เปรียบเทียบผลผลิตของยางพาราใน
การกรีดยางหน้าสูงด้วยวิธีการกรีดขึ้นกับ
วิธีการกรีดลงโดยใช้มีดเจบง 

1. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม 3. สวิส  เสนะกุล  
2. สวาท  ทองสุก          4. โชคชัย  เอนกชัย 
 

  10. วิธีการใช้สารเคมีในการรักษาโรคราก
ขาวของยางพารา 

1. อุไร  จันทรประทิน   3. บัญญัติ   สิทธิผล  
2. อัมพร  พลเดช        4. ประสาน  ศุภผล 

  11. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้  Effective 
microorganisms ต่อการเจริญเติบโต 
ของต้นยางอ่อน 

1. โสภา โพธิวัตถุธรรม  
2. ชูจิตต์  สงวนทรัพยากร  
3. สมพร  พันธ์พณาสกุล  
4. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม 

  12. ศึกษาวิธีและเวลาการใส่ปุ๋ยยางหลัง
เปิดกรีดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
ปุ๋ย 

1. นุชนารถ   กังพิศดาร  
2. ยุบล  ลิมจิตต ิ
3. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์ 

  13. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูง
ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดิน
ร่วนเหนียว 

1. เววิญ วาที          4. อนันต์ เฉลิมพนาพันธ์ 
2. ยุบล  ลิมจิตติ      5. ไววิทย์ บูรณธรรม 
3. นุชนารถ   กังพิศดาร 

  14. อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต
ของยางพันธุ์  RRIM 600 ที่กรีดหน้าสูง
โดยใช้บันได 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม  
2. ชูจิตต์   สงวนทรัพยากร  
3. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การบริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพโรงงานยางแผ่นรมควันเอกชน 

1. กฤษณา  คงศิลป์      3. หรรษา  เอนกชัย 
2. จักรี   เลื่อนราม       4.พรรษา  อดุลยธรรม 

  2. การปรับปรุงมาตรฐานยางแท่งทีทีอาร์ 1. หรรษา  เอนกชัย  3. กฤษณา  คงศิลป์  
2. จักรี   เลื่อนราม   4. พรรษา  อดุลยธรรม 

  3. การศึกษากรรมวิธีผลิตยางแท่ง  ทีที
อาร์ 5   จากยางแผ่นดิบ 

1. กฤษณา  คงศิลป์  3. หรรษา  เอนกชัย  
2. จักรี   เลื่อนราม   4. พรรษา  อดุลยธรรม 

  4. การศึกษากรรมวิธีผลิตยางแท่ง  ทีที
อาร์ 10  จากยางแผ่นดิบ 

1. กฤษณา  คงศิลป์  3. หรรษา  เอนกชัย  
2. จักรี   เลื่อนราม   4. พรรษา  อดุลยธรรม 
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  5. การศึกษาต้นทนุการบรรจุหีบห่อยาง
แผ่นรมควันอัดแท่งมาตรฐาน 

1. จักรี  เลื่อนราม       3. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์  
2. หรรษา  เอนกชัย     4. สุรตัน์  แก้วประดับ 

  6. ทดลองผลิตยาง พี เอ 1. จักรี  เลื่อนราม       3. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์  
2. หรรษา  เอนกชัย    

  7. ทดลองผลิตยาง เอส พี 1. จักรี  เลื่อนราม       3. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์  
2. หรรษา  เอนกชัย    

  8. ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวทางเคมีของ
น้้ายางข้น 

1. กฤษณา  คงศิลป์     3. พรรษา  อดุลยธรรม  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์    4. สรุศักดิ์   สุทธิสงค์                           

  9. ศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างมาตรฐานจาก
ยางแท่ง 

1. พรรษา  อดุลยธรรม   3. หรรษา   เอนกชัย 
2. กฤษณา  คงศิลป์       4. จักรี  เลื่อนราม 

  10. การใช้สารเสริมท้าให้เกิดเจลในการ
ผลิตยางฟองน้้า 

1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 

  11. การด้าเนินงานขององค์การยาง
ธรรมชาติระหว่างประเทศและประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกของประเทศไทยใน
ข้อตกลงฉบับที่หนึ่งและสอง 

1. สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์ 

  12. การตลาดยางของชาวสวนยางราย
ย่อยในเขตภาคใต้ตอนบน 

1. สมมาต  แสงประดับ  
2. โกศล   มณีรัตน์   
3. ขจร  รอดแก้ว 

  13. การท้าตรายางจากน้้ายางข้นเพ่ือใช้ใน
งานคอนกรีต 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 4. อ้าพันทอง  ทองค้า 
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์   5. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 
3. พลชิต  บัวแก้ว 

  14. การท้าตุ๊กตายางจากน้้ายางสดโดย
วิธีการหล่อเบ้าพิมพ์ 

1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน 

  15. การผลิตเข็มขัดส้าหรับผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดช่องท้อง 

1. พลชิต  บัวแก้ว      4. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์    5. ธวชั  จาละ  
3. ทักศิลป์   เสนาะดี   6. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  16. การผลิตยางบล็อคส้าหรับปูพ้ืนด้วย
ยางรีเคลม 

1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  3. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 
2. พลชิต  บัวแก้ว           4. ธวัช  จาละ 

  17. การผลิตยางรีเคลมจากถุงมือเสีย 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล   3. พลชิต  บัวแก้ว 
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์  

  18. การพัฒนาระบบการซื้อขายยาง
ภายในประเทศผ่านโปรแกรมเทเลเท็กซ์ 

1. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ 4. ชูชาติ ถนอมกุลบุตร 
2. สุภาพร  บัวแก้ว        5. สมจิตต์   ศิขรินมาศ 
3. อเนก  กุณาละสิริ  
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  19. การหาสูตรยางที่มีสมบัติกันไฟฟ้า
สถิตย์จากยางแห้ง 

1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์ 
3. ปราณี  บุญชัย 

  20. ศึกษาค่าใช้จ่ายการปลูกสร้างสวนยาง
ในเขตต่าง ๆ ของสวนยางเอกชน 

1. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์  3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์  

  21. ศึกษาค่าใช้จ่ายการปลูกสร้างสวนยาง
ในเขตต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

1. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์  3. เสมอ  สมนาค 
2. สมเกียรติ  ทองรักษ์ 

2539 งานวิจัยต้นน้้า 1. การใช้ระบบ FCC เ พ่ือศึกษาความ
เหมาะสม และจ้าแนกสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางในเขตภาคใต้
ตอนบน 

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์  
2. สมยศ  สินธุระหัส  
3. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 

  2. การปลูกพืชแซมในแปลงยางที่ปลูกต้น
ยางช้าถุงขนาดต่างกัน 

1. อารักษ์  จันทุมา      5. ก้าพล   มะลิสุวรรณ  
2. พิศมัย   จันทุมา      6. พิบูลย์   เพ็ชร์ยิ่ง  
3. สว่างรัตน์  สมนาค   7. เฉลิมพงษ์   ขาวช่วง  
4. เสมอ  สมนาค        8.วรางคณา  โพธิ์สุข 

  3. การป้องกันโรคใบร่วงไฟทอปโทรา  โดย
ใช้เครื่องพ่นหมอก 

1. ประภา   พัฒนกุล    4.. บญัญัติ  สิทธิผล  
2. อัมพร  พลเดช        5. ชยัโรจน์  ธรรมรัตน์  
3. นริสา  จันทร์เรือง    6. อุไร  จันทรประทิน 

  4. ทดสอบการควบคุมวัชพืชในสวนยาง
โดยวิธีการเลี้ยงแกะในเขตภาคใต้ตอนบน 

1. จรินทร์  การะนัด  
2. สมศักดิ์   กาญจนมูสิก  
3. อมรศักดิ์  จู้ทิ่น 

  5. รูปแบบและการจัดการเลี้ยงโคเนื้อใน
สวนยางเพื่อเสริมรายได ้

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  3. สมศักดิ์ กาญจนมูสิก  
2. สมมาต  แสงประดับ 

  6. การฟ้ืนฟูต้นยางพาราที่ได้รับความ
เสียหายจากวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  3. พงษ์เทพ ขจรไชยกูล  
2. เก็บ  หนูศรี           4. สมศักดิ์  กาญจนมูสิก 

  7. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง ( เค 230 ) 1. กฤษดา  สังข์สิงห์      3. รัศมี  ด่านสกุลผล  
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   4. เชาวน์  เชาวนะ 

  8. การเพ่ิมผลผลิตยางหลังการผลัดใบโดย
การหยุดพักกรีดและใช้สารเคมีเร่งน้้ายาง
เมื่อเปิดกรีด 

1. พิชิต   สพโชค 
 

  9. การแยกเชื้อและวิธีการปลูกเชื้อโรคราก
สีน้้าตาล 

1. อุไร  จันทรประทิน   3. บัญญัติ   สิทธิผล 
2. ประภา  พัฒนกุล  

  10. การควบคุมหญ้าโขย่งในสวนยาง 1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  3. สมศักดิ์ กาญจนมุสิก 
2. สมศักดิ์   อุดมเดช    4. จรินทร์   การะนัด 
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  11. ประสิทธิภาพของสารเคมีในการ
ป้องกันก้าจัดโรครากแดงในยางใหญ่ 

1. อุไร  จันทรประทิน    3. บญัญัติ  สิทธิผล  
2. ประภา  พัฒนกุล      4. นริสา  จันทร์เรือง 

  12. การศึกษาสารก้าจัดวัชพืชแบบก่อน
งอกส้าหรับพืชคลุมในสวนยางอ่อน 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  4. สมศักดิ์ กาญจนมูสิก  
2. อมรศักดิ์  จู้ทิ่น         5. เก็บ  หนูศรี 
3. จรินทร์  การะนัด  

  13. ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดที่
ใช้ป้องกันก้าจัดโรคเส้นด้าและโรคเปลือก
เน่าของยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต้
ตอนบน 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    5. เก็บ  หนูศรี  
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ      6. โสมยพร  ชาลีวรรณ  
3. ประภา  พงศ์อุทธา     7. จรินทร์  การะนัด  
4.  พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 

  14. ความต้านทานโรคใบจุดคอลเลโทต
ริกัมของยางพารา 

1. นริสา  จันทร์เรือง      4. ประภา  พัฒนกุล  
2. อุไร  จันทรประทิน     5. สุทธาชีพ  ศุภเกษร 
3. บัญญัติ   สิทธิผล  

  15. ชนิดและการเขตกรรมที่เหมาะสม 
ส้าหรับพืชคลุมดินตระกูลถั่วประเภทเลื้อย
พันอายุข้ามป ี

1. อารักษ์  จันทุมา        4. พิศมัย  จันทุมา  
2. บดี นพวงศ์ ณ อยุธยา 5. ก้าพล  มะลิวรรณ  
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง        6. สว่างรัตน์  สมนาค 

  16. ชนิดและการเขตกรรมที่เหมาะสม
ส้าหรับพืชคลุมดินตระกูลถั่วประเภททรง
พุ่ม 

1. อารักษ์  จันทุมา       4. พิศมัย  จันทุมา  
2. สุรเดช  ปัจฉิมกุล      5. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง  
3. สว่างรัตน์  สมนาค    6. อมรรัตน์  ศรีโต 

  17. ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้า  ชนิด
ก้ อ น  ( Nugget  fertilizer)  ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของต้นยางอ่อน 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร   
2. สุทธาชีพ   ศุภเกษร  
3. ไววิทย์   บูรณธรรม 

  18. พืชตระกูลถั่วชนิดใหม่ส้าหรับเป็นปุ๋ย
พืชสดในสวนยางอ่อน 

1. สุคนธ์  แสงแก้ว      3. สทุัศน์  ด่านสกุลผล 
2. สมยศ  สินธุระหัส  

  19. ศึกษาวัสดุและอัตราการผสมดินเพ่ือ
ช้ายางในถุง 

1. พิศมัย  จันทุมา   4. ปราโมทย์  สุวรรณมงคล  
2. อารักษ์  จันทุมา    5. เฉลิมพงษ์   ขาวช่วง  
3. พิบูลย์   เพ็ชร์ยิ่ง    6. สวา่งรัตน์  สมนาค 

  20. การอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่ลาดชัน
โดยใช้พืชคลุมดินชนิดต่างๆระหว่างแถว
ยาง 

1. สุคนธ์  แสงแก้ว  
2. สมยศ  สินธุระหัส  
3. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  21. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูง
ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดิน
ทราย 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร   
2. ไววิทย์   บูรณธรรม 
 

  22. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ (เค 219) 

1. รัศมี  ด่านสกุลผล      3. กฤษดา  สังข์สิงห์  
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   4. เชาวน์  เชาวนะ 
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  23. การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้
ดอกสกุลหน้าวัวที่ปลูกในสภาพร่มเงา
ยางพาราจังหวัดภูเก็ต 

1. วันเพ็ญ  หวังเกียรติ  
2. เธียรวรรณ  ภู่ศิลป์  
3. กาจศิลป์   รัตนะ 

  24. การตอบสนองต่อสารก้าจัดวัชพืชบาง
ชนิดของหญ้าขจรจบดอกเหลืองที่มีระยะ
การเจริญเติบโตต่างกัน 

1. อารมณ์ โรจน์สุจิตร  4. สมศักดิ์  กาญจนมูสิก  
2. จรินทร์  การะนัด  
3. เก็บ  หนูศรี 

  25. อาหารเลี้ยงเชื้อและปัจจัยที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรครากขาว
ของยางพารา 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  
2. เก็บ  หนูศรี  
3. อุไร  จันทรประทิน 

  26. อัตราส่วนที่เหมาะสมของ             พืช
ค ลุ ม ซี รู เ ลี ย ม กั บ   Calopogonium  
mucunoides  ที่ปลูกเป็นพืชคลุมดินใน
สวนยาง 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    5. จรินทร์  การะนัด 
2. อมรศักดิ์  จู้ทิ่น      
3. เก็บ  หนูศรี  
4. สมศักดิ์  กาญจนมูสิก 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การผลิตถุงมือยางเคลือบผ้า 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  3. วิภา   เศวตกนิษฐ์   
2. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  2. การผลิตท่อยางงอและยางคลุมกะปุก
เกียร ์

1. พลชิต  บัวแก้ว       4. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์     5. ธวัช  จาละ                   
3. ทักศิลป์  เสนาะดี     6. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  3. สูตรและวิธีการผลิตยางรองรับแท่น
เครื่อง 

1. พลชิต  บัวแก้ว      4. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์    5. ธวชั จาละ 
3. อ้าพันทอง  ทองค้า   6. ทักศิลป์   เสนาะดี 

  4. การผลิตกะบะยางจากยางรีเคลม 1. พลชิต  บัวแก้ว       4. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์    5. ธวชั  จาละ                   
3. ทักศิลป์  เสนาะดี    6. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  5. การสร้างระบบการตรวจสอบและ
ป้องกันยางตายในโรงงานยางแท่งเอสที
อาร์ 

1. จักรี   เลื่อนราม      4. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์  
2. หรรษา  เอนกชัย  
3. กฤษณา  คงศิลป์ 

  6. ระบบการตลาดขององค์การสวนยาง 1. สมพร   กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ   กฤษณะทรัพย์ 

  7 .  การวิ เคราะห์น้้ า เสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยางดิบอัตราส่วน 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. วชิัย  ใจภักดี  
2. หรรษา  เอนกชัย       5. จักรี  เลื่อนราม  
3. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  8. การผลิตปะเก็นยางทนทานน้้ ามัน
ส้าหรับเครื่องยนต์ 

1. พลชิต  บัวแก้ว       4. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  
2. วิภา   เศวตกนิษฐ์     5. ธวัช  จาละ                   
3. ทักศิลป์  เสนาะดี     6. อ้าพันทอง  ทองค้า 
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  9. การจ้าแนกชนิดของยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์ทางความ
ร้อน 

1. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  
2. วราภรณ์   ขจรไชยกูล 
3. นุชนาฏ  ณ  ระนอง   

  10. การศึกษาการก้าหนดมาตรฐานเชิง
วิทยาศาสตร์ยางแผ่นผึ่งแห้ง 

1. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์    4. กฤษณา  คงศิลป์  
2. หรรษา  อเนกชัย     5. พรรษา  อดุลยธรรม  
3. จักรี   เลื่อนราม      6. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล                     

  11. การศึกษาคุณสมบัติทางยางดิบและ
ทางกายภาพยางแผ่นรมควัน 

1. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์    4. จกัรี   เลื่อนราม   
2. หรรษา  เอนกชัย      5. กฤษณา  คงศิลป์ 
3. พรรษา  อดุลยธรรม  6. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล                     

  12. การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของ
ผลิตภัณฑ์ยางโดยเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
ความร้อนระบบใช้ความร้อนสลายสาร
ภายในเครื่อง 

1. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง  
3.  วราภรณ์   ขจรไชยกูล 
 

2540 งานวิจัยต้นน้้า 1. การขยายพันธุ์ยางโดยเทคนิคการสร้าง
ยอดรวม 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม  3. ภัทราวุธ  จิวตระกูล  
2. โชคชัย  เอนกชัย 

  2. การใช้ข้อมูลดาวเทียม Landsat 5-TM 
ในการส้ารวจพ้ืนที่ปลูกยางพาราของ
ประเทศ ปี 2538 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  5. สมยศ  สินธุระหัส  
2. พิเชษฐ ไชยพานิชย์ 6. สมเจตน์ ประทุมมินทร์                        
3. สมพร กฤษณะทรัพย์ 7. สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ 
4. สุภาพิศ  ผลงาม     8. ถนอมศรี รังสิกรรพุม 

  3. การใช้ตัวเจือจางสารเคมีเร่งน้้ายางที่
เหมาะสมในท้องถิ่น 

1. พิชิต  สพโชค     4. โชคชยั  เอนกชัย  
2. นอง  ยกถาวร    5. วีรพงศ์   ตันอภิรมย์   
3. สุริยะ คงศิลป์ 

  4. การใช้ระบบกรีดร่วมกับสารเคมีเร่งน้้า
ยางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางพันธุ์  GT 1  ใน
ระยะเริ่มเปิดกรีด 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 4. สมยศ  สินธุระหัส  
2. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์  
3. สุวิทย์  สันเมือง 

  5. การใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืชชนิดต่างๆใน
สวนยาง ปี 2538 

1. จารึก  บุญศรีรัตน์     4. ไววิทย์   บูรณธรรม  
2. สมยศ  ชูก้าเนิด        5. สขุุม  แก้วกลับ  
3. วัลลภ  หนูประดิษฐ์ 

  6. การใช้สารเคมีก้าจัดหญ้าคาในสวนยาง 
ปี 2538 

1. จารึก  บุญศรีรัตน์     4. ไววิทย์   บูรณธรรม  
2. สมยศ  ชูก้าเนิด        5. สขุุม  แก้วกลับ  
3. วัลลภ  หนูประดิษฐ์ 

  7. ความต้านทานเชื้อไฟทอปโทราของยาง
พันธุ์ KRS ชุด 200  บางพันธุ์ 

1. ประภา   พัฒนกุล   3. บญัญัติ  สิทธิผล  
2. อุไร จันทรประทิน   4. นริสา   จันทร์เรือง 

  8. การทดสอบความต้านทานโรคใบของ
ยางพันธุ์จากบราซิลในแปลงเพาะช้า 

1. ประภา   พัฒนกุล   3. บญัญัติ  สิทธิผล  
2. อุไร จันทรประทิน   4. นริสา   จันทร์เรือง 
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  9. การปลูกพืชแซมในแปลงยางที่ปลูกต้น
ยางช้าถุงขนาดต่างกัน 

1. อารักษ์  จันทุมา     4. พิศมัย   จันทุมา  
2. พิบูลย์   เพ็ชร์ยิ่ง     5. เฉลิมพงษ์   ขาวช่วง   
3. สว่างรัตน์  สมนาค 

  10. การเพาะเลี้ยงคัพภะของเมล็ดยาง
อ่อน 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม   3. โชคชัย   เอนกชัย  
2. ภัทธาวุธ   จิวตระกูล 

  11. การเพ่ิมผลผลิตยางระยะเปลือกงอก
ใหม่โดยการกรีดยางหน้าสูงควบคู่กับการ
ใช้ปุ๋ย 

1. นอง  ยกถาวร         4. โชคชัย  เอนกชัย  
2. โสภา โพธิวัตถุธรรม   5.วีรพงศ์  ตันอภิรมย์  
3. ชัยโรจน์ ธรรมรัตน์ 

  12. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นตอ
กับตาของยางบางพันธุ์ 

1. จรินทร์  การะนัด    3. สุนทร   แก้วนวลศรี  
2.นิพนธ์  บรรจงกิจ 

  13. เปรียบเทียบการปลูกหม่อนกับการ
ปลูก พืชคลุมดิน ในสวนยาง อ่อน เขต
ภูมิอากาศที่  1 

1. อารักษ์  จันทุมา     4. เฉลิมพงษ์   ขาวช่วง 
2. พิศมัย   จันทุมา  
3. ก้าพล   มะลิสุวรรณ 

  14. เทคนิคการปลูกสร้างสวนยางเพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตให้เปิดกรีดได้ก่อนก้าหนด 

1. สุรพงษ์  โพธิวัตถุธรรม 4.  สวิส  เสนะกุล  
2. โสภา โพธิวัตถุธรรม 
3. เกษม  พงศ์พัสสะระ 

  15. ประสิทธิภาพของสารเคมีในการ
ป้องกันก้าจัดโรครากแดงกับต้นกล้ายาง 

1. อุไร  จันทรประทิน   3. บัญญัติ  สิทธิผล  
2. ประภา  พัฒนกุล     4. นริสา  จันทร์เรือง 

  16. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีบาง
ชนิดและจุลินทรีย์ต่อต้านในการป้องกัน
ก้าจัดโรคเส้นด้า 

1. นริสา  จันทร์เรือง    4. ประภา  พัฒนกุล  
2. อุไร  จันทรประทิน   5. บัญญัติ   สิทธิผล  
3. สุทธาชีพ  ศุภเกษร 

  17. ศึกษาระดับปุ๋ย N P K และ Mg ที่
เหมาะสมกับยางอ่อนในดินร่วนเหนียวใน
สวนยางปลูกแทนรอบสอง 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร   4. ไววิทย์   บูรณธรรม  
2. ช้านาญ  บุญเลิศ  
3. อนันต์   เฉลิมพนาพันธ์ 

  18. ศึกษาวิธีการปลูกเชื้อวี-เอไมโคไรซ่า
กับยางพารา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  4. สภุาพร  ธรรมสุระกุล  
2. ออมทรัพย์  นพอมรบดี  5. สุคนธ์  แสงแก้ว                          
3. สมยศ  สินธุรหัส       6. สเุมธ  พฤกษ์วรุณ 

  19. ศึกษาวิธีปฏิบัติต่อวัสดุพันธุ์ยางเพ่ือใช้
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม 3. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล  
2. โชคชัย  เอนกชัย 

  20. สภาพการบ้ารุงรักษาสวนยางปลูก
ใหม่ในจังหวัดหนองคาย  นครพนม  และ
อุดรธานี 

1. สมเกียรติ ทองรักษ์ 4. ปราโมทย์  สุวรรณมงคล  
2. สมพร  กฤษณะทรัพย์  
3. บุญอาจ   กฤษณะทรัพย์   

  21. อิทธิพลของปริมาณปุ๋ย N P K ต่อ
ผลผลิตยางพันธุ์ GT 1 ที่เปิดกรีดหน้าที่ 2 
ที่ปลูกในดินร่วน 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม  
2 ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์  
3. อภิชาติ   จงสกุล 
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 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การหาปริมาณแป้งบนก้อนยางแผ่น
รมควัน 

1. หรรษา   เอนกชัย   3. จักรี   เลื่อนราม  
2. สุรศักดิ์   สุทธิสงค์                           

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการส้ารวจพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราโดยอาศัยคอมพิวเตอร์วิเคราะห์
ข้อมูลดาวเทียม 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  
2. สภาพิศ  ผลงาม  
3. รัศมี  สุวรรณวีระก้าธร 

  3. วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้้าได้
ในถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติ 

1. นุชนาฏ  ณ  ระนอง  3. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  
2. วราภรณ์   ขจรไชยกูล 

  4. อุตสาหกรรมการแปรรูปยางดิบของ
ประเทศไทย 

1. สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ   กฤษณะทรัพย์   

  5. การผลิตกาวยางจากยางแห้งเพ่ือใช้ใน
งานทั่วไป 

1. วราภรณ์  ขจรไชยกูล  3. วิภา   เศวตกนิษฐ์   
2. พลชิต  บัวแก้ว         4. ปราณี  บุญชัย 

  6. การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากน้้ายาง 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล 3. วิภา   เศวตกนิษฐ์  
2. ภัทรา  กานตศิลป์      4. อ้าพันทอง  ทองค้า 

  7. การผลิตเบ้ายางส้าหรับท้าหินเทียม 1. วราภรณ์   ขจรไชยกูล  3. วิภา   เศวตกนิษฐ์  
2. ภัทรา  กานตศิลป์      

  8. การผลิตเยื่อกระดาษจากเนื้อเยื่อใบยาง 1. ชุมสินธุ์  ทองมิตร   3. สมจิต   คงเหมือนเพชร   
2. สุวัฒน์   ทองมิตร 

2541 งานวิจัยต้นน้้า 1. การกรีดและการเจาะร่วมกับการใช้
สารเคมีเร่งน้้ายางกับยางพันธุ์ GT 1 ใน
ระยะก่อนโค่น 

1. พิชิต  สพโชค      4. โชคชยั  อเนกชัย 
2. นอง  ยกถาวร 
3. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์ 

  2. การเขตกรรมเพ่ือการผลิตเนื้อไม้และ
น้้ายางพารา 

1. นุชนารถ  กังพิสดาร   4. ไววิทย์  บูรณธรรม 
2. ช้านาญ  บุญเลิศ       5. ประสาน  ศุภผล 
3. ประสิทธิ์ เสือปาน 

  3. การเจริญเติบโตและผลผลิตของขนุน
พันธุ์ต่าง ๆเมื่อปลูกร่วมกับยางพารา 

1. สมพงศ์  คงสีพันธ์    5. ไววิทย์  บูรณธรรม 
2. สมยศ ชูก้าเนิด       6. สุขมุ แก้วกลับ 
3. นิลรัตน์ โชติมณี      7. ประสาน ศุภผล 
4. ผลึก บ้ารุงวงศ์ 

  4. การปลูกพืชร่วมยางแบบผสมผสานใน
สวนยางสภาพพ้ืนที่ลาดเท 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม  4. ผลกึ  บ้ารุงวงศ์ 
2. ทวี  แจ่มจันทร์      5. นิพนธ์  แก้วปฏิมา 
3. นิลรัตน์  โชติมณี 

  5. การใช้ลักษณะประจ้าพันธุ์บางประการ
จ้าแนกพันธุ์ยางบางพันธุ์ในแปลงกิ่งตายาง 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 
2. นิพนธ์  สิทธิณรงค์ 
3. ปัทมา  ชนะสงคราม 

  6. การใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืชชนิดต่าง ๆ 
ในสวนยางปี 2541 

1. จารึก  บุญศรีรัตน์   3. ไววทิย์  บูรณธรรม 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด     4. วลัลภ  หนูประดิษฐ์ 
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  7. การใช้สารเคมีก้าจัดหญ้าคาในสวนยาง 
ปี 2541 

1. จารึก  บุญศรีรัตน์   3. ไววทิย์  บูรณธรรม 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด     4. วลัลภ  หนูประดิษฐ์ 

  8 .  การปลู ก ไม้ ผลและไม้ป่ า ร่ วมกับ
ยางพารา 

1. สมพงศ์  คงสีพันธ์   4. ไววทิย์  บูรณธรรม 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด     5. สุขมุ  แก้วกลับ 
3. ผลึก  บ้ารุงวงศ์      6. นิลรัตน์  โชติมณี 

  9. การใช้ระบบ FCC เ พ่ือศึกษาความ
เหมาะสม และจ้าแนกสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางในเขตภาคใต้
ตอนล่าง 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร 
2. พิเชษฐ ไชยพานิชย์ 
3. ช้านาญ  บุญเลิศ 

  10. ทดสอบพันธุ์ยางในสภาพพ้ืนที่ลาดชัน 1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย     3. ชัยโรจน์ ธรรมรัตน ์
2. นิพนธ์  สิทธิณรงค์ 

  11. ทดสอบการเพ่ิมจ้านวนต้นปลูกต่อไร่
ในสวนยางขนาดเล็ก 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย     3. นพินธ์  สิทธิณรงค์ 
2.  ไววิทย์  บูรณธรรม 

  12. คุณภาพยางที่จมน้้า 1. กฤษณา  คงศิลป์      4. จกัรี  เลื่อนราม 
2. หรรษา  อเนกชัย      5. พรรษา  อดุลยธรรม 
3. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   6. จุรี  จันทนา 

  13. การรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโรค
รากขาวของยางพาราในเขตปลูกยาง
ภาคใต้ 

1. อุไร  จันทรประทิน 
2. บัญญัติ  สิทธิผล 
3. ประภา  พัฒนกุล 

  14. การรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโรค
รากแดงของยางพาราในเขตปลูกยาง
ภาคใต้ 

1. อุไร  จันทรประทิน 
2. บัญญัติ  สิทธิผล 
3. ประภา  พัฒนกุล 

  15. การรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโรค
รากสีน้้าตาลของยางพาราในเขตปลูกยาง
ภาคใต้ 

1. อุไร  จันทรประทิน 
2. บัญญัติ  สิทธิผล 
3. ประภา  พัฒนกุล 

  16. การรักษาและควบคุมต้นยางที่มี
อาการเปลือกแห้ง 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม   3. วิสุทธิ์  ศุกลรัตน์ 
2. ภัทราวุธ  จวิตระกูล    4. โชคชัย  เอนกชัย 

  17. ความต้านทานเชื้อคอรีเนสปอราของ
ยางพันธุ์ RRIT ชุด 200 บางพันธุ์ 

1.ประภา  พัฒนกุล       3. นริสา  จันทร์เรือง 
2. อุไร  จันทรประทิน    4. บญัญัติ  สิทธิผล 

  18. ความต้านทานเชื้อออยเดียมของยาง
พันธุ์ RRIT ชุด 200 บางพันธุ์ 

1.ประภา  พัฒนกุล       3. บญัญัติ  สิทธิผล 
2. อุไร  จันทรประทิน     

  19. ความต้านทานโรคเส้นด้าของยางพันธุ์ 
RRIT ชุด 200  บางพันธุ์ 

1.ประภา  พัฒนกุล       3. นริสา  จันทร์เรือง 
2. อุไร  จันทรประทิน    4. นริสา  จันทร์เรือง 

  20. พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยเชื้อ
โรครากขาวของยางพารา 

1. ประภา  พัฒนกุล       3. บัญญัติ  สิทธิผล 
2. อุไร  จันทรประทิน     
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  21. พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยโรค
รากสีน้้าตาลของยางพารา 

1.ประภา  พัฒนกุล        3. บัญญัติ  สิทธิผล 
2. อุไร  จันทรประทิน     

  22. พืชอาศัยเชื้อราโรครากแดงของ
ยางพารา 

1.ประภา  พัฒนกุล        3. นริสา  จันทร์เรือง 
2. อุไร  จันทรประทิน     4. บัญญัติ  สิทธิผล 

  23. อิทธิพลของการปลูกหวายตะค้าทอง
และพืชร่วมบางชนิดที่ใช้เป็นค้างต่อการ
เจริญเติบโตของยางพาราในเขตภาคใต้
ตอนบน 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    5. ประสาน  บุญมรกต 
2. สมยศ  สินธุรหัส 
3. สุวิทย์  สันเมือง 
4. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 

  24 .  พื ชอาศั ย เ ชื้ อ ร าออย เดี ยมของ
ยางพารา 

1.ประภา  พัฒนกุล       3. นริสา  จันทร์เรือง 
2. อุไร  จันทรประทิน    4. บญัญัติ  สิทธิผล 

  25. ระยะปลูกมะฮอกกานี สะเดาเทียม 
และพะยอมเป็นพืชร่วมยางในสภาพพ้ืนที่
ลาดเท 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม    4. ผลึก  บ้ารุงวงศ์ 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด       5. สมจิต  คงเหมือนเพชร 
3. นิลรัตน์  โชติมณี 

  26. ระยะปลูก และอัตราปุ๋ยมะฮอกกานี
เมื่อปลูกเป็นพืชร่วมยาง 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม    3. ผลึก  บ้ารุงวงศ ์
2. สุริยะ  คงศิลป์         4. นลิรัตน์  โชติมณี 

  27. วัสดุที่ใช้เพาะเมล็ดกระวานเพ่ือปลูก
เป็นพืชร่วมยางการ 

1. สมพงศ์  คงสีพันธ์     4. นลิรัตน์  โชติมณี 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด        5. สขุุม  แก้วกลับ 
3. ไววิทย์  บูรณธรรม    6. สทุธาชีพ  ศุภเกษร 

  28. ศึกษาวิธีการเขตกรรมปลูกยางในสวน
ยางปลูกแทนรอบสอง 

1. นุชนารถ  กังพิสดาร   3. ช้านาญ  บุญเลิศ 
2. สุทธาชีพ  ศุภเกสร     4. ไววิทย์  บูรณธรรม 

  29. สูตรและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมที่จะใช้
กับระก้าที่ปลูกร่วมกับยางพาราในดินร่วน
เหนียวปนทราย 

1. พนัส  แพชนะ 
2. สมยศ  สินธุระหัส 

  30. อัตราการปลูกที่เหมาะสมของกระวาน
บางพันธุ์เมื่อปลูกในสภาพร่มเงาของต้น
ยางพารา 

1. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ      4. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์ 
2. โสมยพร  ชาลีวรรณ   5. จินดา  วิมล 
3. ประภา  พงษ์อุทธา    6. ประนัย  เพ็ญจิตร 

  31.สายพันธุ์ของเชื้อราColletotrichum  
gloeosporioides ในเขตปลูกยางภาคใต้
ตอนล่าง 

1.ประภา  พัฒนกุล       4. บญัญัติ  สิทธิผล 
2. อุไร  จันทรประทิน     
3. นริสา  จันทร์เรือง 

  32. อัตราปลูกที่เหมาะสมของกระวานบาง
พันธุ์เมื่อปลูกใต้ร่มเงายางหนุ่ม 

1. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ      4. พิเชษฐ ไชยพานิชย์ 
2. โสมยพร  ชาลีวรรณ   5. จินดา  วิมล 
3. ประภา  พงษ์อุทธา    6. ประนัย  เพ็ญจิตร 

  33. ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิต
หวายบางชนิดในสวนยางหลังเปิดกรีด 

1. สมยศ  ชูก้าเนิด        4. ไววิทย์  บูรณธรรม 
2. สมพงศ์  คงสีพันธ์     5. สขุุม แก้วกลับ 
3. นิลรัตน์  โชติมณี       6. สุทธาชีพ  ศุภเกษร 
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  34. ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิต
หวายบางพันธุ์ที่ปลูกเป็นพืชร่วมในสวน
ยาง 

1. สมยศ  ชูก้าเนิด        4. สมพงศ์  คงสีพันธ์ 
2. ไววิทย์  บูรณธรรม    5. นลิรัตน์  โชติมณี 
3. สุขุม  แก้วกลับ 

  35. ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม  3. สมพร พันธ์พณาสกุล 
2. สุภะ  สังข์แก้ว         4. อภิชาต จงสกุล 

  36. ศึกษาการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตร
ธรรมชาติเพ่ือการปลูกพืชแซมยาง 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม   3. ประสาน  ศุภผล 
2. อดิศักดิ์  ค้านวณศิลป์  4. อภิชาต  จงสกุล 

  37. ศึกษาการปลูกสะเดาเทียมเป็นพืชร่วม
ต่างระดับในสวนยางอ่อนสภาพพ้ืนที่ลาด
เท 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม     4. ผลึก  บ้ารุงวงศ์ 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด         5. สมพงศ์  คงสีพันธ์ 
3. นิลรัตน์ โชติมณี 

  38. ศึกษาการปลูกสะเดาเทียมเป็นพืชร่วม
ต่างระดับในสวนยางอายุมาก 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม    4. สทุธาชีพ  ศุภเกสร 
2. ผลึก  บ้ารุงวงศ์        5. สมยศ  ชูก้าเนิด 
3. สมพงศ์  คงสีพันธ์     6. นลิรัตน์ โชติมณี 

  39. ศึกษาการปลูกหวายและสะเดาเทียม
ร่วมกับยางพารา 

1. สมยศ  ชูก้าเนิด       4. ไววิทย์  บูรณธรรม 
2. สมพงศ์  คงสีพันธ์     5. สขุุม  แก้วกลับ 
3. นิลรัตน์ โชติมณี    6. สมพร  พันธุ์พณาสกุล 

  40. ศึกษาการผลิตพันธุ์ยางของแปลง
ขยายพันธุ์ ยางราชการในเขตภาคใต้
ตอนล่าง 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 
2. นิพนธ์  สิทธิณรงค์ 
3. ไววิทย์  บูรณธรรม 

  41. ศึกษาช่วงเวลาปลูกสะเดาเทียมเป็น
พืชร่วมต่างระดับในสวนยางอ่อน 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม     3. ผลึก  บ้ารุงวงศ์ 
2. สมยศ  ชูก้าเนิด        4. นิลรัตน์ โชติมณี 

  42. ศึกษาระดับปุ๋ย  N P K และMg ที่
เหมาะสมกับยางอ่อนในดินชุดคอหงส์ใน
สวนยางปลูกแทนรอบสองที่มีการ 

1. นุชนารถ  กังพิสดาร   4. ไววิทย์ บูรณธรรม 
2. ช้านาญ  บุญเลิศ 
3. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์ 

  43. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ                (เค 219/1) 

1. รัศมี  ด่านสกุลผล      
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร    
3. กฤษดา สังข์สิงห์ 

  44. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง 
(เค 231/1) 

1. รัศมี  ด่านสกุลผล      4. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   5. สุเทพ  บุญสิงห์ 
3. ก้าพล มะลิสุวรรณ 

  45. วิธีการใช้สารเคมีชนิดดูดซึมในการ
ป้องกันโรคใบยางพาราที่เกิดจากเชื้อออ
ยเดียม 

1. ประภา  พัฒนกุล        4.อุไร  จันทรประทิน 
2. นริสา  จันทร์เรือง 
3. บัญญัติ  สิทธิผล 

  46. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง            
(เค 226/2) 

1. กฤษดา สังข์สิงห์  
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 
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  47. สารเสริมการจับตัวหางน้้ายาง 1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. วชิัย  ใจภักดี 
2. จักรี  เลื่อนราม         5. หรรษา  อเนกชัย 
3. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  48. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง            
(เค 226/1) 

1. รัศมี  ด่านสกุลผล      3. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร    4. เชาว์  เชาวนะ 

  49. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เค 233) 1. กฤษณา  สังข์สิงห์     3. รศัมี  ด่านสกุลผล 
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร    4. ประสิทธิ์  เสือปาน 

  50. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง            
(เค 233/1) 

1. รัศมี  ด่านสกุลผล      3. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 

  51. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เค 226 1. รัศมี  ด่านสกุลผล      3. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร   4. นพินธ์  บรรจงกิจ 

  52. การเจริญเติบโตและผลผลิตของหวาย
บางพันธุ์ที่ปลูกร่วมกับยางพารา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล   5. สมยศ  สินธุรหัส 
2. ประสาน  บุญมรกต   6. สุเทพ  บุญสิงห์ 
3. สุเมธ  พฤกษวรุณ     7. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 
4. สุวิทย์  สันเมือง        8. เชาวน์  เชาวนะ 

  53. การใช้เชื้อไรโซเบียม และปุ๋ยเคมี เพ่ือ
เพ่ิมการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช
คลุมดินในสวนยาง 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  5. วทิยา  ธนานุสนธิ์ 
2. ปรีชา  วดีศิริศักดิ์     6. สมยศ  สินธุรหัส 
3. ประสาน บุญมรกต   7. นิพนธ์  บรรจงกิจ 
4. ชูชัย  รักษ์จินดา 

  54. การประเมินความอุดมสมบูรณ์ และ
ระดับธาตุอาหารพืชในดินปลูกยางที่มี
ศักยภาพเป็นดินเค็ม บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ 

1.พิเชษฐ  ไชยพานิชย์        5. ไชยา  พัฒนกุล 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์  6. ดารุณี  โกศัยเสวี 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน 
4. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  55. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินระบายน้้าเลว ที่มีศักยภาพเป็นดินเค็ม
เพ่ือปลูกยางพารา 

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์     4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์  5. ดารุณี  โกศัยเสวี 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน      6. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  56. การปลูกขนุนเป็นพืชร่วมยางในดิน
ชุดรือเสาะโดยใช้ระยะปลูกต่างๆกัน 

1. พนัส  แพชนะ  
2. คล่อง  สุขเกื้อ 

  57. การปลูกขิงแดง ดาหลา และเฮลิ
โกเนียในสภาพร่มเงายางพารา 

1. วันเพ็ญ  หวังเกียรติ    3. เธียรวรรณ  ภู่ศิลป ์
2. กาจศิลป์ รัตนะ 

  58. การปลูกปักษาสวรรค์  ธรรมรักษา  
ดาหลาและขิงแดงเป็นพืชแซมยางภาค
ตะวันออก 

1. สมบัติ  พิงกุศล         4. สนอง  วิสัยจร 
2. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง 
3. สว่างรัตน์  สมนาค 

  59. การปลูกผักเหลียง ผักหวานป่า มันปู
และท้ามัง ร่วมกับยางพารา 

1. วันเพ็ญ  หวังเกียรติ    3. เธียรวรรณ  ภู่ศิลป ์
2. กาจศิลป์  รัตนะ 
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  60. การปลูกผักเหลียงเป็นพืชร่วมยางใน
พ้ืนที่ลาดชัน 

1. พนัส  แพชนะ 
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  61. การปลูกไผ่และหวายเป็นพืชร่วมยาง
ในเขตแห้งแล้ง 

1. พจนา  เสมา         3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. กัลยา  นิราพาธพงศ์พร   4. จ้านงค์  คงศิลป์ 

  62. การปลูกมะพร้าวเพ่ือกินยอดในสวน
ยางอ่อน 

1. พนัส  แพชนะ     3. เก็บ  หนูศรี 
2. สมยศ  สินธุระหัส 

  63. การปลูกมังคุดร่วมกับยางพาราใน
พ้ืนที่ลาดชัน 

1. พนัส  แพชนะ 
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  64. การปลูกไม้ผลบางชนิดในสวนยาง
อ่อนบนพื้นที่ลาดชัน 

1. พนัส  แพชนะ      3. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 
2. สมยศ  สินธุระหัส 

  65. การปลูกระก้าและสละเป็นพืชร่วมกับ
ยางพารา 

1. พนัส  แพชนะ       3. สมยศ  สินธุระหัส 
2. เฉลิมพันธ์  จงรักษ์ 

  66. การปลูกระก้าหวานร่วมกับพืชอ่ืนเป็น
พืชร่วมยางในเขตภูมิอากาศที่  1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. พจนา  เสมา        4. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. กัลยา  นิราพาธพงศ์พร 
3. จ้านง  คงศิลป์ 

  67. การปลูกลองกองเป็นพืชร่วมยางในดิน
ชุดท้ายเหมืองโดยใช้ระยะปลูกต่าง ๆ กัน 

1. พนัส  แพชนะ      
2. สมยศ  สินธุระหัส 

  68. การปลูกลองกองร่วมกับยางพาราใน
พ้ืนที่ลาดชัน 

1. พนัส  แพชนะ      
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  69. การปลูกสร้างสวนผสมร่วมกับการเขต
กรรมยางพารา จังหวัดแพร่ 

1. อารักษ์  จันทุมา      4. พิศมัย  จันทุมา 
2. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง      5. สวา่งรัตน์  สมนาค 
3. ไชยา  พัฒนกุล 

  70. การปลูกสะตอเป็นพืชร่วมยางในพ้ืนที่
ลาดชัน 

1. พนัส  แพชนะ      
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  71 .  กา รปลู กหมาก เป็ น พืช ร่ ว มกั บ
ยางพารา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล       4. สมยศ  สินธุรหัส 
2. ประสาน  บุญมรกต       5. สุวิทย์  สันเมือง 
3. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 

  72. อิทธิพลของระยะปลูกพืชอาหารสัตว์
บางชนิดต่อการเจริญเติบโตของยางพารา 

1. สมยศ  ชูก้าเนิด      4. สมพงศ์  คงสีพันธ์ 
2. สุขุม  แก้วกลับ       5. ไววิทย์  บูรณธรรม 
3. นิลรัตน์  โชติมณี     6. สมพร  พันธุ์พณาสกุล 

  73 .  เป รี ยบ เที ยบคุณสมบั ติ ข อ ง ไม้
ยางพาราที่ได้จากการกรีด และวิธีเจาะ
ร่วมกับการใช้แก๊สเร่งน้้ายา 

1. สมยศ  สินธุระหัส     4.พนัส  แพชนะ 
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 
3. อ้าไพ  เปี่ยมอรุณ 
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  74. อัตราปลูกที่เหมาะสมของกระวานบาง
พันธุ์เมื่อปลูกในสภาพร่มเงาต้นยางพารา 

1. สมพงศ์  คงสีพันธ์    4. สทุธาชีพ  ศุภเกสร 
2. สวาท  ทองสุก        5. วีรพงศ์  ตันอภิรมย์ 
3. เพ่ิมพันธ์  ค่านคร     6. นลิรัตน์  โชติมณี 

  75. อัตราปลูกที่เหมาะสมของกระวานบาง
พันธุ์เมื่อปลูกใต้ร่มเงายางหนุ่ม 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล   4. สมยศ  สินธุรหัส 
2. ประสาน  บุญมรกต   5. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 
3. คล่อง  สุขเก้ือ          6. สเุมธ  พฤกษ์วรุณ 

  76. ขนาดของหลุมปลูกยางและอัตราปุ๋ย
อินทรีย์รองก้นหลุมในยางอ่อน 

1. ปราโมทย์  สุวรรณมงค   4. จ้านง  คงศิลป์ 
2. กัลยา  นิราพาธพงศ์พร 
3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 

  77 .  ความต้ านทานโรคที่ ส้ าคัญทาง
เศรษฐกิจของยางพารา 1,600 สายพันธุ์ 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ     5. โสมยพร  ชาลีวรรณ 
3. เก็บ  หนูศรี 

  78. ความต้านทานโรคประจ้าถิ่นของยาง
พันธุ์แนะน้าชั้น 1, 2 และ 3 ในเขตภาคใต้
ตอนบน 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 
2. เก็บ  หนูศร ี            5. สุเทพ  บุญสิงห์ 
3. สุเมธ พฤกษวรุณ       6. ประภา  พงษ์อุทธา 

  79. ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในดิน 
และในใบยาง กับระดับความชื้นของดิน
ปลูกยาง ชุดกบินทร์บุรี 

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์    4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 5. ดารุณี  โกศัยเสวี 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน    6. ยุทธกร ธรรมศิริ 

  80. ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเมื่อปลูก
กฤษณาร่วมกับยางพารา 

1. พิศมัย  จันทุมา       4. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง       5. สว่างรัตน์  สมนาค 
3. ประสิทธ์ สิงห์นาค    6. อรัญ แจ้งชัด 

  81. การศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของ
ยางพาราบางพันธุ์หลังเปิดกรีดที่ปลูกใน
สวนยางขนาดใหญ่ 

1. พนัส  แพชนะ           4. สุริยะ  คงศิลป์ 
2. จรินทร์  การะนัด 
3. ประสาน  บุญมรกต 

  82. ช่วงเวลาการปลูกและเวลาตัดกระถิน
เทพา สะเดาบ้าน ประดู่ และยางพาราใน
เขตแห้งแล้ง 

1. พิศมัย  จันทุมา       4. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง      5. สวา่งรัตน์  สมนาค 
3. ดารุณี  โกศัยเสวี     6. เสมอ  สมนาค 

  83. ช่วงเวลาที่ เหมาะสมต่อการปลูก
กฤษณาเป็นพืชร่วมในสวนยาง 

1. พิศมัย  จันทุมา      4. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง      5. สวา่งรัตน์  สมนาค 
3. ประสิทธ์ สิงห์นาค   6. อรัญ แจ้งชัด 

  84. ปฏิกิริยาของยางพันธุ์บราซิลต่อ  เชื้อ 
Corynespora  casslicola Curt. & Wei. 
ที่แยกได้จากยางพารา 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 4. พงษ์เทพ  ขจรไชยกูล 
2.  เก็บ  หนูศรี          5. วันเพ็ญ  หวังเกียรติ 
3. กาจศิลป์  รัตนะ     6. อาคม  โทมณี 

  85. ประสิทธิภาพการควบคุมโรคล้าต้น
เน่าของยางช้าถุงด้วยสารเคมี 

1. พเยาว์  ศรีสอ้าน     3. อารักษ์  จันทุมา 
2. ธีรชาต  วิชิตชลชัย   4. บตุรี  วงศ์ถาวร 
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  86. ผลกระทบของกระถินเทพาที่ปลูก
ระหว่างแถวยางในระยะเวลาต่างๆกันต่อ
การเจริญเติบโตของยางพารา 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล   4. สมยศ  สินธุระหัส 
2. ประสาน  บุญมรกต   5. สุวิทย์  สันเมือง 
3. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 

  87. ผลกระทบของระดับความชื้นในดิน
ปลูกยางชุดกบินทร์บุรีกับการเปลี่ยนแปลง
ของธาตุอาหารในดินและในใบยางอ่อน 

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์       5. ไชยา  พัฒนกุล 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 
3. ดารุณี  โกศัยเสวี 
4. สุจินต์  แม้นเหมือน 

  88. ผลของ pH และธาตุอาหารพืชบาง
ชนิดต่อการเจริญ และความรุนแรงของ
เชื้อรา โรครากขาวของยางพารา 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 
2. เก็บ  หนูศรี 
3. สมยศ  สินธุระหัส 

  89. รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกตระกูลขิงเพ่ือใช้
ปลูกเป็นพืชแซมยาง 

1. วันเพ็ญ  หวังเกียรติ   4. เธียรวรรณ  ภู่ศิลป ์
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ     5. สุเทพ  บุญสิงห์ 
3. สุทธาชีพ  ศุภเกษร 

  90. ระดับธาตุอาหารพืชในดินเหลืองดิน
แดงท่ีใช้ปลูกยางพาราในเขตปลูกยางใหม ่

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์     4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. ดารุณี  โกศัยเสวี        5. สุจินต์  แม้นเหมือน 
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  91. ระดับธาตุอาหารพืชในดินตื้นที่ใช้ปลูก
ยางพาราในเขตปลูกยางใหม ่

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์     4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. ดารุณี  โกศัยเสวี        5. สุจินต์  แม้นเหมือน 
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  92. ระดับธาตุอาหารพืชในดินทรายที่ใช้
ปลูกยางพาราในเขตปลูกยางใหม ่

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์     4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. ดารุณี  โกศัยเสวี        5. สุจินต์  แม้นเหมือน 
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  93. ระดับธาตุอาหารพืชในดินลูกรังที่ใช้
ปลูกยางพาราในเขตปลูกยางพาราในเขต
ปลูกยางใหม่ 

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์     4. ไชยา  พัฒนกุล 
2. ดารุณี  โกศัยเสวี        5. สุจินต์  แม้นเหมือน 
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  94. ระยะปลูกที่เหมาะสมกับกฤษณาเมื่อ
ปลูกร่วมกับยางพารา 

1. พิศมัย  จันทุมา       4. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง       5. สว่างรัตน์  สมนาค  
3. ประสิทธิ์  สิงหนาค   6. อรัญ  แจ้งชัด 

  95. ระยะปลูกที่ เหมาะสมของกระถิน
เทพา และยางพาราเมื่อปลูกร่วมกัน 

1. สุเทพ  บุญสิงห์       3. อรสา  บุญสิงห์ 
2. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 

  96. ระยะปลูกที่เหมาะสมของดาหลาที่
ปลูกร่วมกับยางหลังเปิดกรีด 

1. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ    3. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์ 
2. สมยศ  สินธุระหัส    4. สทุัศน์ ด่านสกุลผล 

  97. ระยะปลูกที่เหมาะสมของมังคุดใน
สวนยางอ่อน 

1. พนัส  แพชนะ 
2. สมยศ  สินธุระหัส 
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  98. ระยะปลูกที่เหมาะสมของลองกองใน
สวนยางอ่อน 

1. พนัส  แพชนะ 
2. สมยศ  สินธุระหัส 

  99. ระยะปลูกที่เหมาะสมของสะเดาเทียม 
และยางพาราเมื่อปลูกร่วมกัน 

1. สุเทพ  บุญสิงห์         3. อรสา  บุญสิงห์ 
2. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 

  100. ระยะปลูกที่ เหมาะสมของหวาย
ตะค้าทองในสวนยางหนุ่ม 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    4. ประสาน  บุญมรกต 
2. สมยศ  สินธุรหัส        5. สุวิทย์  สันเมือง 
3. เฉลิมพันธุ์  จงรักษ์ 

  101. ลักษณะทางสรีรวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่มีความสัมพันธ์
กั บ ค ว า ม ต้ า น ท า น ต่ อ เ ชื้ อ ร า  
Phytophthora 

1. พเยาว์  ศรีสอ้าน 
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
3. จิรากร  โกศัยเสวี 
4. บุตรี  วงค์ถาวร 

  102. ศึกษาหาชนิดจุลินทรีย์ดินอิสระที่
สามารถย่อยสลายหินฟอสเฟตในสภาพดิน
ปลูกยางในเขตภาคใต้ตอนบน 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล    5. ภาวนา  ลิกขนานนท์ 
2. วิทยา  ธนานุสนธิ์      6. สมยศ  สินธุรหัส 
3. ประสาน  บุญมรกต   7. สุเทพ  บุญสิงห์ 
4. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 

  103. ศึกษาการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ร่ วมกับ
ปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
ยางอ่อนในเขตภูมิอากาศที่ 1 

1. ปราโมทย์  สุวรรณมงคล  4. จ้านง  คงศิลป์ 
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์           
3. กัลยา  นิราพาธพงศ์พร 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศึกษาสมบัติทางเทคนิคยางแผ่นดิบ
คุณภาพชั้ น ต่ า ง  ๆ  จ ากตลาดกลาง
ยางพารา หาดใหญ่ 

1. พรรษา  อดุลยธรรม    4. กฤษณา  คงศิลป์ 
2. หรรษา  อเนกชัย        5. จักรี  เลื่อนราม 
3. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 

  2. สมบัติของยางที่จับตัวเร็วโดยใช้กรด
ฟอร์มิค 

1. จักรี  เลื่อนราม        4. หรรษา  อเนกชัย 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   5. พรรษา  อดุลยธรรม 
3. กฤษณา  คงศิลป์ 

  3. ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้้าได้ในถุงมือ
ยางทางการแพทย์หลังผ่านการฉายรังสี 

1. นุชนาฎ  ณ ระนอง 
2. วิภาวี  พัฒนกุล 
3. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 

  4. ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความอ่อนตัวของ
ยางพันธุ์  PR 255, GT 1, RRIM 600 และ
ยางคละพันธุ์ 

1. กฤษณา  คงศิลป์     4. พรรษา  อดุลยธรรม 
2. นอง  ยกถาวร         5. จกัรี  เลื่อนราม 
3. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  5. การส้ารวจโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 1. สุภาพร  บัวแก้ว      3. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. เกษตร  แนบสนิท    4. ธนศักดิ์  คงใจดี 

  6. การบ้าบัดน้้าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ระดับห้องปฏิบัติการในโรงงานผลิตน้้ายาง
ข้น 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. พรรษา  อดุลยธรรม 
2. กฤษณา  คงศิลป์       
3. วิชัย  ใจภักดี 
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  7. การผลิตยางก้อนในเขตภาคตะวันออก
ส้าหรับการผลิตยางแท่ง STR 20 

1. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย 4. สุมนา แจ่มเหมือน 
2. จรัสศรี  พันธุ์ไม้    5. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 
3. ทวีศักดิ์ อนุศิริ 

  8. การผลิตยางโอริงด้วยเครื่องฉีด 1. พลชิต  บัวแก้ว     3. วราภรณ์ ขจรไชยกูล 
2. ธวัช  จาละ         4. ทักศิลป์ เสนาะดี 

  9. การผลิตยางแท่งเอสทีอาร์  10 , 20  
ชนิดความหนืดคงท่ี 

1. หรรษา  อเนกชัย      3. จกัรี  เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  10. การหาปริมาณโปรตีนที่ละลายน้้าได้
ในถุงยางอนามัย 

1. นุชนาฏ ณ ระนอง    3. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 
2. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 

  11.  แนวทางการใช้ ไม้ ยางพารา เชิ ง
อุตสาหกรรมของประเทศ 

1. สมมาต  แสงประดับ    3. สมยศ  สินธุระหัส 
2. สมพร  กฤษณะทรัพย์ 

  12.  ส้ ารวจและวิ เคราะห์ปริมาณไม้
ยางพาราของประเทศรายปี 

1. สมมาต  แสงประดับ    3. สมยศ  สินธุระหัส 
2. สมพร  กฤษณะทรัพย์ 

  13. ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 5 ชนิดความ
หนืดคงที ่

1. หรรษา  อเนกชัย      3. จกัรี  เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  14. ข้อมูลการตลาดการใช้ประโยชน์ไม้
ยางเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

1. สมมาต  แสงประดับ 
2. สมยศ  สินธุระหัส  

  15. กรรมวิธีผลิตยางก้อน 1. ธิรา  แดงกนิษฐ์         3. สุวิทย์  สันเมือง 
2. อมรศักดิ์  จู้ทิ่น 

2542 งานวิจัยต้นน้้า 1. การใช้ลักษณะประจ้าพันธุ์ยางบาง
ประการจ้าแนกพันธุ์ยางในสวนยาง 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย  
2. นิพนธ์  สิทธิณรงค์ 

  2. ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน 
Calopogonium  caeruleum ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.  

1. อนุสรณ์  แรมลี        4. สทุธาชีพ  ศุภเกสร  
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 5. สมบูรณ์  ภูจอมดาว 
3. ปัทมา  เพ็ชรสุวรรณ์   6. เพชรรัตน์  พลชา 

  3. ส้ารวจโรคและศัตรูส้าคัญทางเศรษฐกิจ
ของยางพาราในแปลงกิ่งตายาง แปลงกล้า
ยาง และแปลงผลิตยาง       ช้าถุง  ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. อนุสรณ์  แรมลี        6.  เกษตร  แนบสนิท 
2. เพชรรัตน์  พลชา 
3. สมชาย  ทองเนื้อห้า  
4.  โอสา  จิตจักร์  
5. จ้านงค์   คงศิลป์ 

  4 .  ส้ า รวจ โ รคและศัตรู ที่ ส้ าคัญทาง
เศรษฐกิจในสวนยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. อนุสรณ์  แรมลี       4. เกษตร  แนบสนิท  
2. สมชาย  ทองเนื้อห้า  
3. จ้านงค์  คงศิลป์ 

  5. ความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยางใน
ภาคใต้โดยอาศัยเทคนิคการส้ารวจข้อมูล

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  
2. สมยศ  สินธุระหัส 
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ระยะไกลกับจัดระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  

  6. ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระตุ้นการเกิด
อาการเปลือกแห้งในยางพารา 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์   4. ธีรชาต  วชิิตชลชัย  
2. ณพพรัตน์  วิชิตชลชัย   5. บุตรี  วงค์ถาวร 
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 6. สุจินต์  แม้นเหมือน 

  7. ส้ารวจโรคและศัตรูส้าคัญทางเศรษฐกิจ
ของยางพาราในแปลงกิ่งตายาง แปลงกล้า
ยาง และแปลงผลิตยางช้าถุง  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. อนุสรณ์  แรมลี       6. เกษตร  แนบสนิท  
2. เพชรรัตน์  พลชา 
3. สมชาย  ทองเนื้อห้า  
4. โอสา  จิตจักร  
5. จ้านงค์  คงศิลป์ 

  8. การใช้ระบบจ้าแนกสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเ พ่ือศึกษาความ
เ ห ม า ะส ม ข อ ง ดิ น ป ลู ก ย า ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. พิเชษฐ ไชยพานิชย์     5. ดารุณี  โกศัยเสวี 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 6. ยุทธกร  ธรรมศิริ 
3. สุจินต์  แม้นเหมือน      
4. ไชยา  พัฒนกุล 

  9. การใช้ระบบจ้าแนกสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) เพ่ือศึกษา
ความเหมาะสมของดินปลูกยางในภาค
ตะวันออก  

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์  
2. ดารุณี  โกศัยเสวี 
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1 .  เ ศ รษฐกิ จกา รตลาดยา ง ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์ 

  2 .  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ผ ลิ ต ย า ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.สมพร  กฤษณะทรัพย์  
2. บุญอาจ  กฤษณะทรัพย์ 

  3. การใช้เอนไซม์ในการลดโปรตีนในน้้า
ยางเพ่ือการผลิตยางแท่ง 

1. กฤษณา  คงศิลป์      3. พรรษา  อดุลยธรรม  
2. หรรษา  เอนกชัย 

  4. เปรียบเทียบการใช้กรดอะซีติคเกรด
ต่าง ๆ ในการผลิตยางแผ่น 

1. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย    3. สุมนา  แจ่มเหมือน  
2. จรัสศรี พันธุ์ไม้         4. ทวีศักดิ์ อนุศิริ 

2543 งานวิจัยต้นน้้า 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง                (เค 
247/1) 

1. รัศมี   ด่านสกุลผล      4. กฤษดา  สังข์สิงห์  
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    5. สุเทพ  บุญสิงห์  
3. ก้าพล  มะลิสุวรรณ 

  2. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง                (เค 
247/3) 

1. กฤษดา  สังข์สิงห์       3. รัศมี  ด่านสกุลผล  
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    4. อาคม  โทมณี 

  3. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เค 242) 1. กฤษดา   สังข์สิงห์      3. รัศมี   ด่านสกุลผล  
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 

  4. การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง (เอเค 247)  1. วรรณจันทร์  โฆรวิส   5. ไชยา  พัฒนกุล  
2. ปัทมา  ชนะสงคราม   6. ภัทรา  กิณเรศ  
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3. จรูญ  ตะนุสะ           7. ชัยโรจน์ ธรรมรัตน์  
4. เพ่ือม วู้นซิ้ว 

  5. ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของ
ยางพันธุ์   สถาบันวิจัยยาง 250 และ 
สถาบันวิจัยยาง 251 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  
2. เก็บ  หนูศรี  
3. พงษ์เทพ   ขจรไชยกูล 

  6. ความต้านทานโรคใบจุดนูน               ที่
เ กิ ด จ า ก เ ชื้ อ ร า  Colletotrichum 
gloeosporioides ของยาง พันธุ์   RRIT 
250 และ RRIT 251 

1. นริสา  จันทร์เรือง  
2. ประภา  พัฒนกุล  
3. อุไร  จันทรประทิน  
4. บัญญัติ  สิทธิผล 

  7. ความต้านทานโรคราสีชมพูของยาง
พันธุ์ RRIT 250  และ  RRIT 251 

1. นริสา  จันทร์เรือง      3. อุไร  จันทรประทิน  
2. ประภา  พัฒนกุล       4. บัญญัติ  สิทธิผล 

  8. ความต้านทานโรคเส้นด้าของยาง พันธุ์  
RRIT 250  และ  RRIT 251 ในสภาพ
แปลงกิ่งตา 

1. นริสา  จันทร์เรือง       4. บัญญัติ  สิทธิผล 
2. ประภา  พัฒนกุล  
3. อุไร  จันทรประทิน  

  9. ส้ารวจโรคของยางพันธุ์  RRIT 250 
และ RRIT 251 ในพ้ืนที่ปลูกยาง 

1. ประภา  พัฒนกุล      3. บญัญัติ  สิทธิผล  
2. นริสา  จันทร์เรือง     4. อารมณ์   โรจน์สุจิตร 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การสร้างเครื่องต้นแบบและพัฒนา
เครื่ องวั ดปริ มาณยางในน้้ ายางด้ วย
พลาสติก 

1. วิสุทธิ์   ศุกลรัตน์  
2. พรรษา   อดุลยธรรม 

  2. การเปรียบเทียบผลการทดสอบสมบัติ
การดึงยางของถุงมือแพทย์  ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

1. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  4. นุชนาฏ  ณ ระนอง  
2. พรรษา  อดุลยธรรม  
3. วราภรณ์  ขจรไชยกูล 

  3. การผลิตวัตถุดิบส้าหรับการผลิตยาง
แท่ง    

1. พรรษา  อดุลยธรรรม    3. กฤษณา   คงศิลป์   
2. จักรี  เลื่อนราม           4. หรรษา  เอนกชัย 

  4. การใช้สารเคมีรักษาสภาพน้้ายางสด
เพ่ือลดปริมาณไนโตรซามีนในยาง 

1. ชัชมณฑ์   แดงกนิษฐ์  
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง 

  5. การใช้เอ็นไซม์ในการลดโปรตีนในน้้า
ยางเพ่ือการผลิตน้้ายางข้น 

1.พรรษา  อดุลยธรรม  
2. กฤษณา  คงศิลป์ 

  6. การปรับปรุง เทคนิคการวิ เคราะห์
ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้้าได้ในผลิตภัณฑ์
จากยางธรรมชาติ 

1. นุชนาฏ  ณ ระนอง  
2. วิภาวี   พัฒนกุล 

  7. การผลิตฝาจุกยางส้าหรับขวดยา 1. วิภา  เศวตกนิษฐ์       4. นุชนาฏ  ณ  ระนอง   
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  5. อ้าพันทอง  ทองค้า  
3. พลชิต   บัวแก้ว 

  8. การผลิตท่อน้้าหยดใช้ในสวน 1. วิภา  เศวตกนิษฐ์       4. นุชนาฏ  ณ  ระนอง   
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2. วราภรณ์   ขจรไชยกูล   5. ธวัช  จาละ  
3. ทักศิลป์   เสนาะดี       6. พลชิต   บัวแก้ว 

2544 งานวิจัยต้นน้้า 1. การกรีดร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้้า
ยางบางระยะ 

1. พิชิต  สพโชค      4. นอง   ยกถาวร  
2. สุริยะ  คงศิลป์     5. เพ่ิมพันธุ์   ค่านคร  
3. วีรพงศ์   ตันอภิรมย์ 

  2. การผลิตวัสดุปลูกที่เหมาะสม 1. อารักษ์   จันทุมา     4. อนุสรณ์   แรมลี  
2. พิศมัย   จันทุมา      5. สว่างรัตน์   สมนาค  
3. เพชรรัตน์   พลชา    6. โอสา  จิตจักร์ 

  3. การผสมพันธุ์ยางชุด RRIT 400 1. ธีรชาต  วิชิตชลชัย   3. ประเทือง  เกงขุนทด   
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  4. การเ พ่ิมผลผลิตยางพาราในระยะ
เปลือกเดิม : โดยการใช้สารเคมีเร่งน้้ายาง
ร่วมระบบกรีดต่างๆ 

1. พิชิต  สพโชค         4. นอง  ยกถาวร  
2. สุริยะ  คงศิลป์        5. เพ่ิมพันธ์  ค่านคร  
3. วีรพงศ์   ตันอภิรมย์ 

  5 .  ก า ร ศึ ก ษ า ชี ว เ ค มี ข อ ง ย า ง พั น ธุ์
แลก เปลี่ ยนระหว่ า งประ เทศใน เขต
ภูมิอากาศที่ 1 

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  
2. รัชนี  รัตนวงศ์   
3. อนุสรณ์  แรมลี 

  6. ระดับธาตุอาหารในดิน และในต้น
ยางพาราในเขตปลูกยางใหม ่

1. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์   4. จา้นง  คงศิลป์  
2. อารักษ์  จันทุมา       5. ธรีชาต  วิชิตชลชัย  
3. ยุทธกร  ธรรมศิริ 

  7. ดัชนีความแข็งแรงของต้นตอตายาง 1. อารักษ์  จันทุมา      4. พิศมัย  จันทุมา  
2. อนุสรณ์  แรมลี       5. พิบูลย์   เพ็ชรยิ่ง  
3. สว่างรัตน์  สมนาค 

  8. ส้ารวจการใช้เทคโนโลยีการกรีดยางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

1. อนุสรณ์  แรมลี  
2. เกษตร  แนบสนิท 

   9. วิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกยางตามศักยภาพ
ที่ดินภาคตะวันออก โดยอาศัยเทคนิคการ
ส้ารวจข้อมูลระยะไกล และจัดระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

1. พงษ์เทพ   ขจรไชยกูล  
2. สุทัศน์  ด่านสกุลผล  
3. สมยศ  สินธุระหัส 

  10. ส้ารวจผลของการปลูกยางของสวน
ยางอายุ 1-2 ปี 

1. อนุสรณ์   แรมลี        4. เกษตร  แนบสนิท  
2. เพชรรัตน์  พลชา       5. อารักษ์  จันทุมา  
3. สว่างรัตน์  สมนาค 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ผลกระทบจากการตั้งตลาดกลางยาง
แผ่นดิบต่อชาวสวนยางและร้านค้ายาง
ท้องถิ่น 

1. สมจิตต์   ศิขรินมาศ   
2. เอนก   กุณาละสิริ  
3. โสภณ  เกิดคง 
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  2. การศึกษาคุณภาพน้้ายางข้นจากโรงงาน
ในประเทศไทย 

1. พรรษา   อดุลยธรรรม  3. สุมนา  แจ่มเหมือน 
2. กฤษณา  คงศิลป์  4. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 

  3. อิทธิพลของวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มต่อ
ปริมาณโปรตีนละลายน้้าได้ในน้้ายางสด
และน้้ายางข้น 

1. พรรษา  อดุลยธรรม  
2. กฤษณา  คงศิลป์  
3. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 

2545 งานวิจัยต้นน้้า 1. การส้ารวจโรคในแปลงเปรียบเทียบ
พันธุ์ 

1. อุไร  จันทรประทิน    4. นริสา  จันทร์เรือง  
2. พเยาว์  รมรื่นสุขารมย์  5. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 
3. อนุสรณ์  แรมลี       6. เกษตร  แนบสนิท 

  2. เทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางใน
พ้ืนที่แห้งแล้ง 

1. อารักษ์  จันทุมา      4. พิศมัย  จันทุมา 
2. อนุสรณ์  แรมลี       5. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง  
3. สว่างรัตน์  สมนาค   6. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 

  3. พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อรา
โรครากขาวของยางพารา 

1. อุไร  จันทรประทิน    3. นริสา  จันทร์เรือง  
2. ประภา  พัฒนกุล      4. บญัญัติ  สิทธิผล 

  4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นยางที่
ทนแล้ง 

1. อารักษ์  จันทุมา  
2.  สว่างรัตน์  สมนาค 

  5. ส้ารวจการใช้เทคโนโลยีการกรีดยางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

1. อนุสรณ์  แรมลี  
2. เกษตร  แนบสนิท 

  6. ส้ารวจแหล่งโรคและศัตรูยางในพ้ืนที่
ปลูกยาง 

1. ประภา  พัฒนกุล     4. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์   5. บุตรี  วงศ์ถาวร  
3. เกษตร  แนบสนิท     6. อนุสรณ์  แรมลี 

  7.  ส้ า ร วจการ เลื อก ใช้ เ ทค โน โลยีที่
เหมาะสมของสวนยางขนาดเล็กในภาคใต้ 

1. วันเพ็ญ  พฤกษ์วิวัฒน์  5. ศุภมิตร  ลิมปิชัย  
2. สุเทพ  บุญสิงห์       6. สุเมธ  พฤษ์วรุณ 
3. ประสาน ศุภผล       7. สรุิยะ  คงศิลป์  
4. เพ่ือม วุ่นซิ่ว 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การส้ารวจโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 1. สุภาพร   บัวแก้ว    3. จันทวรรณ  คงเจริญ  
2. เอนก  กุณาละสิริ   4. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  2 .  แ ก๊ ส ที่ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก ลิ่ น เ ห ม็ น ใ น
กระบวนการผลิตยางแท่ง 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์  
2. จักรี  เลื่อนราม 

  3. การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานต้นแบบน้้า
ยางข้นโดยวิธีการลอยตะกอน 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. จักรี  เลื่อนราม  
2. วิชัย ใจภักดี           4. สรุศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  4. ผลการแทรกแซงตลาดยางพาราต่อ
ตลาดและราคายางในประเทศ 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ   3. สุภาพร  บัวแก้ว  
2. เอนก  กุณาละสิริ     4. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  5. ผลของสารเคมีที่ใช้ในสวนยางต่อภาวะ
มลพิษของดิน 

1. นุชนารถ กังพิศดาร  4. กัญญาภรณ์  พิพิธแสง 
2. จันทร์ เจิดจรรย์   5. ศิริวงค,์ เอนก  กุณาละสิริ  
3. ช้านาญ   บุญเลิศ 
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  6. การบ้าบัดน้้าเสียในโรงงานน้าร่องผลิต
ยางแท่ง  STR 20 ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    4. วชิัย ใจภักดี  
2. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์  
3. จักรี  เลื่อนราม 

  7. ระบบการซื้อขายยางล่วงหน้าของไทย 1. ชูชาติ   ถนอมกุลบุตร  3. สมจิตต์   ศิขรินมาศ  
2. เอนก  กุณาละสิริ       4. ชลลิกา  ทิพยกุล 

  8. การผลิตและการตลาดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้น้้ายางข้นเป็นวัตถุดิบ 

1. สุภาพร  บัวแก้ว          4. เอนก  กุณาละสิริ  
2. จันทวรรณ  คงเจริญ     5. จุมพฏ  สุขเกื้อ  
3. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  9. ศักยภาพและลู่ทางการขยายตลาด
ส่งออกยางของไทย 

1. ชลลิกา  ทิพยกุล    3. สมจิตต์  ศิขรินมาศ   
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  10. สถานการณ์การผลิตและการใช้ยาง
ของโลก 

1. ชลลิกา  ทิพยกุล    3. สุภาพร  บัวแก้ว  
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 

  11. การพัฒนาเทคนิคผลิตแผ่นยางปูพ้ืนที่
ใช้ในอาคารและนอกอาคาร 

1. นุชนาฎ ณ ระนอง   3. อดุลย์ ณ วิเชียร  
2. วิภาวี  พัฒนกุล 

  12. การใช้ยางธรรมชาติร่วมกับยาง
สังเคราะห์เพ่ือผลิตปะเก็นยางทนน้้ามัน
ส้าหรับสวมเพลาเกียร์ 

1. นุชนาฏ ณ ระนอง  
2. วิภาวี  พัฒนกุล  
3. อดุลย์ ณ วิเชียร 

  13. การพัฒนาโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง
อะไหล่รถ 

1. นุชนาฎ ณ ระนอง       5. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย  
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  6.วิภา  เศวตกนิษฐ์  
3. ภัทรา  กานตศิลป์       7. วิภาวี  พัฒนกุล  
4. พลชิต บัวแก้ว 

  14. อิทธิพลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีน
ที่ละลายน้้าได้ในน้้ายางผสมสารเคมี 

1. นุชนาฏ  ณ ระนอง  
2. วิภาวี  พัฒนกุล  
3. วราภรณ์   ขจรไชยกูล 

2546 งานวิจัยต้นน้้า 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางชุด RRIT 300 1. รัศมี  ด่านสกุลผล  8. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข   
2. กฤษดา  สังข์สิงห์   9. สนอง  วิสัยจร 
3. วิทยา  พรหมมี     10. กัลยา  ประพาน 
4. สุริยะ คงศิลป์     11. วิภารัตน์  ด้าริเข้มตระกูล 
5. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 12. ปรีชา  ศักดิ์เพชร 
6. สมบัติ  พิงกุศล    13. สุเทพ  บุญสิงห์ 
7. ประเทือง  เกงขุนทด 

  2. การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด RRIT 400 1. รัชนี  รัตนวงศ์      9. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. กฤษดา  สังข์สิงห์    10. ภัทรา  กิณเรศ 
3. สมจินตนา  พรหมศร   11. วิทยา  พรหมมี 
4. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  12.ศุภมิตร   ลิมปิชัย 
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5. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ   13. วันเพ็ญ  พฤกษวิวัฒน์    
6. กัลยา  ประพาน    14. รัศมี  ด่านสกุลผล 
7. สุริยะ  คงศิลป์      15. ประเทือง  เกงขุนทด 
8. ธีรชาต  วิชิตชลชัย 

  3. การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด RRIT 500 1. ธีรชาต  วิชิตชลชัย 5. กรรณิการ์  ธีรวัฒนะสุข   
2. รัชนี  รัตนวงศ์      6. วิทยา  พรหมมี  
3. กัลยา ประพาน     7. ประเทือง   เกงขุนทด 
4. สมจินตนา  รูเดอร์แมน 

  4. การพัฒนาลูกผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์
บราซิล และยางพันธุ์ปลูก 

1. ภัทรา  กิณเรศ     4. กรรณิการ์  ธีระวัฒนะสุข   
2. วิทยา  พรหมมี     5. รัชน ี รัตนวงศ์ 
3. จินตนา  รูเดอร์แมน  6.  กัลยา  ประพาน 

  5. การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด 800 เพ่ือการ
พัฒนาประชากรยางพารา โดยวิธีผสมเปิด 

1. ภัทรา  กิณเรศ      5. กรรณิการ์   ธีรวัฒนะสุข  
2. วิทยา   พรหมมี     6. รัชนี  รัตนวงศ์ 
3. สมจินตนา  รูเดอร์แมน  7. กัลยา   ประพาน  
4. ประเทือง   ขุนทด 

  6. การปรับปรุงพันธุ์ยางจากแหล่งก้าเนิด 1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  6. สุเทพ  บุญสิงห์ 
2. รัชนี  รัตนวงศ์         7.  กัลยา  ประพาน 
3. ประเทือง เกงขุนทด  8. สุรเดช  ปัจฉิมกุล 
4. ธีรชาติ  วิชิตชลชัย   9.  กฤษดา  สังข์สิงห์ 
5. วิทยา  พรหมมี       10. รศัมี  ด่านสกุลผล 

  7. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนปี 
2542 – 2544 

1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  4. กัลยา  ประพาน 
2. สมบัติ  พิงกุศล        5. ประเทือง  เกงขุนทด 
3. ประยูร  สัมฤทธิ์ 

  8. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา 1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  3. กัลยา  ประพาน 
2. วิทยา  พรหมมี            4. สมบัติ  พิงกุศล 

  9. การจ้าแนกพันธุ์ยางด้วยเทคนิคชีว
โมเลกุล 

1. กัลยา  ประพาน       5. ธรีชาต  วิชิตชลชัย    
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  6. รัศมี  ด่านสกุลผล 
3. สมจินตนา  พรหมศร 7.กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข
4. วิทยา  พรหมมี 

  10 .  กา ร ใช้ เ ทคนิ คท า งชี ว เ คมี ร ะบุ
คุณสมบัติพันธุ์ยาง 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์    4.  รัชนี  รัตนวงศ์   
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  5. บุตรี  พุทธรักษ์ 
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  6. สมบัติ  พิงกุศล 

  11. การประเมินและอนุรักษ์พันธุกรรม
ยางพารา 

1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  6. รัชนี  รัตนวงศ์   
2. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ     7. สุริยะ  คงศิลป์ 
3. ภัทรา  กิณเรศ       8. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
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4. กัลยา  ประพาน      9. ประเทือง  เกงขุนทด 
5. รัศมี  ด่านสกุลผล 

  12. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์
ยาง 

1. สมจินตนา  รูเดอร์แมน  3.  วิทยา   พรหมมี   
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  13. การตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ของ
ประชากรลูกผสมที่ใช้ในการสร้างแผนที่
รหัสพันธุกรรมยาง 

1.กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  4. กัลยา  ประพาน 
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
3. ประเทือง  เกงขุนทด 

  14. การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายที่
เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบจุด
ก้างปลาของยางพารา 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์   4. ธีรชาต  วชิิตชลชัย 
2. บุตรี  พุทธรักษ์   
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  15. การทดสอบพันธุ์ยางที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ปลูกยางต่าง ๆ 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย    4. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข   
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  5. รัชนี  รัตนวงศ์   
3. นิพนธ์  สิทธิณรงค์    6. ประเทือง  เกงขุนทด   

  16. การผลิตและกระจายพันธุ์ยางตาม
ค้าแนะน้าพันธุ์ยางปี 2542 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย          4. วิทยา  พรหมมี   
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข  5. นิพนธ์  สิทธิณรงค์ 
3. ประเทือง  เกงขุนทด 

  17. การพัฒนาระบบกรีดที่เหมาะสมกับ
เจ้าของสวนยางขนาดเล็ก 

1. พิศมัย  จันทุมา       7. พิชิต  สพโชค 
2. พนัส  แพชนะ        8. วิทยา  พรหมมี 
3. อนุสรณ์  แรมลี       9. นอง   ยกถาวร 
4. อารักษ์  จันทุมา     10. สว่างรัตน์  สมนาค 
5. เพ่ิมพันธุ์  ค่านคร    11. วรีพงศ์  ตันอภิรมย์ 
6. โอสา  จิตจักร์        12. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง 

  18. ศึกษาอาการเปลือกแห้งของยางพารา 1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  3. ธีรชาต  วชิิตชลชัย 
2. บุตรี  พุทธรักษ์ 

  19. การใช้องค์ประกอบทางชีวเคมีของน้้า
ยางตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นยาง
ส้าหรับระบบกรีดที่เหมาะสม 

1. พิศมัย  จันทุมา        5. พิชิต  สพโชค 
2. วิทยา  พรหมมี        6. พนัส  แพชนะ 
3. พรรษา อดุลยธรรม   7. นอง  ยกถาวร 
4. พิบูลย์   เพ็ชรยิ่ง      8. สว่างรัตน์  สมนาค 

  20. เทคนิคการเพิ่มวันกรีดในฤดูฝน 1. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ     3. สุเทพ  บุญสิงห์ 
2. เพ่ือม  วุ้นซิ้ว 

  21. การเพ่ิมผลผลิตยางพาราและการใช้
สารเคมีเร่งน้้ายาง 

1. พิชิต  สพโชค          9. พนัส   แพชนะ 
2. นอง  ยกถาวร         10. สุริยะ   คงศิลป์ 
3. สุเมธ   พฤกษ์วรุณ    11.เพ่ือม  วุ่นซิ้ว 
4. ยรรยงศ์  ประเสริฐ    12. ประสาน  บุญมรกต 
5. โสมยพร  ชาลีวรรณ  13. ประภา   พงษ์อุทธา   



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

6. นิพนธ์   แก้วปฏิมา   14. ชูศักดิ์  ชติเกษมศรี 
7. วีรพงศ์   ตันอภิรมย์  15. จรินทร์ การะนัด 
8. สุวัฒน์  ทองมิตร      16. สมยศ  ชูก้าเนิด 

  22 .  ความสัม พันธ์ ของกระบวนการ
สังเคราะห์น้้ายางจากการสังเคราะห์แสง
ของยางพารา 

1. อารักษ์  จันทุมา          4. พิศมัย  จันทุมา 
2. สมจินตนา  รูเดอร์แมน  5. สว่างรัตน์  สมนาค 
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง 

  23. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชีวเคมี
ในน้้ า ยางต่ อระบบกรี ดและผลผลิ ต
ยางพารา 

1. อารักษ์  จันทุมา   
2. สว่างรัตน์  สมนาค  
3. พิศมัย  จันทุมา 

  24. การเคลื่อนย้ายน้้าตาลซูโครสในต้น
ยาง การสะสมมวลชีวภาพและดัชนีการ
เก็บเก่ียวน้้ายางในยางบางพันธุ์ 

1. อารักษ์  จันทุมา   
2. พิศมัย  จันทุมา 
 

  25. การปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางเขต
แห้งแล้ง 

1. อารักษ์  จันทุมา      4. พิศมัย  จันทุมา 
2. สว่างรัตน์  สมนาค 
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง 

  26. ส้ารวจและศึกษาการปลูกพืชเสริม
รายได้ของเกษตรกรในสวนยาง 

1. ไววิทย์  บูรณธรรม    4. พิศมัย  จันทุมา 
2. พนัส  แพชนะ         5. อารักษ์  จันทุมา 
3. สายใจ  สุชาติกูล      6. ผลึก  บ้ารุงวงศ์ 

  27.  การปลูกไม้ป่ า เศรษฐกิจร่ วมกับ
ยางพารา 

1. ไววิทย์   บูรณธรรม   5. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิศมัย  จันทุมา       6. พนัส  แพชนะ 
3. ผลึก  บ้ารุงวงศ์       7. พิบูลย์  เพ็ชรยิ่ง 
4. สว่างรัตน์   สมนาค  8. ประสาน   บุญมรกต 

  28. การปลูกมังคุดเป็นพืชร่วมยางก่อน
การโค่นยาง 

1. พนัส  แพชนะ       

  29. การปลูกพืชสกุลระก้าเป็นพืชร่วมยาง
เพ่ือเสริมรายได ้

1. พนัส  แพชนะ       

  30. ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีกับยางพารา 1. นุชนารถ  กังพิศดาร  4. วันเพ็ญ  พฤกษ์วิวัฒน์ 
2. รัชนี  รัตนวงศ์         5. ชา้นาญ   บุญเลิศ 
3. สุริยะ  คงศิลป์ 

  31. ทดสอบการกรีดยางส้าหรับสวนยาง
ขนาดเล็ก 

1. พิชิต  สพโชค          3. อารักษ์  จันทุมา   
2. สว่างรัตน์  สมนาค    4. พิศมัย  จันทุมา 

  32. ทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี
ในสวนยาง 

1. วันเพ็ญ  พฤกษ์วิวัฒน์ 3. อนุสรณ์ แรมลี 
2. รัชนี  รัตนวงศ์          4. อรพิน  อินทร์แก้ว 

  33. ส้ารวจพ้ืนที่ปลูกยางและปาล์มน้้ามัน
ในภาคใต้และภาคตะวันออก    ของ

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 
2. ยุทธศักดิ์  เจียมไชยศรี 
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ประเทศไทย ปี 2544 – 2545          โดย
อาศัยข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 TM 

3. วิภารัตน์  ด้าริเข้มตระกูล 

  34. การส้ารวจโรคของยางพาราในแหล่ง
ปลูกยางเดิมและแหล่งปลูกยางใหม่ 

1. อุไร  จันทรประทิน      3. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  4. นริสา  จันทร์เรือง 

  35. ความต้านทานโรคล้าต้น กิ่งก้าน และ
รากของยางพารา 

1. อุไร  จันทรประทิน    4. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 
2. นริสา  จันเทร์เรือง    5. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 
3. ประภา  พัฒนกุล 

  36. การจ้าแนกเชื้อราสาเหตุโรคยางพารา
โยเทคนิค Polymerase Chain Reaction 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  5. นริสา  จันทร์เรือง 
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    6. อุไร  จันทรประทิน 
3. ประภา   พัฒนกุล      7. บุตรี  พุทธรักษ์ 
4. ธีรชาต  วิชิตชลชัย     8. บัญญัติ สิทธิผล 

  37. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการระบาด
ของโรคยางพารา 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร    5. สุเมธ   พฤกษ์วรุณ 
2. วันเพ็ญ   พฤกษ์วิวัฒน์ 6. ชูชาติ   สวนกูล 
3. สุเทพ  บุญสิงห์          7. ธนกร  โทมณี 
4. ธีรชาติ  วิชิตชลชัย 

  38. ความต้านทานโรคใบของยางพารา
พันธุ์ RRIT ชุด 300 

1. นริสา  จันทร์เรือง     3. อุไร   จันทรประทิน 
2. ประภา   พัฒนกุล     4. บญัญัติ   สิทธิผล 

  39. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการ
ควบคุมเชื้อรา Corynespora cassiicola 
สาเหตุโรคใบจุดก้างปลาของยางพาราโดย
ชีววิธี 

1. นริสา  จันทร์เรือง  
2. ประภา   พัฒนกุล  
3. อุไร   จันทรประทิน 
4. บัญญัติ   สิทธิผล 

  40. ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง
พันธุ์ RRIM 600 

1. อารักษ์  จันทุมา          4. พิศมัย  จันทุมา 
2. สมจินตนา  รูเดอร์แมน  5. สว่างรัตน์  สมนาค 
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง 

  41.  ศึกษาดัชนี พ้ืนที่ ใบกับ อัตราการ
สังเคราะห์แสงสูงสุดของยางพันธุ์ RRIM 
600 

1. อารักษ์  จันทุมา          4. พิศมัย  จันทุมา 
2. สมจินตนา  รูเดอร์แมน  5. สว่างรัตน์  สมนาค 
3. พิบูลย์  เพ็ชร์ยิ่ง 

  42. ก้าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจหลักใน
ภาคใต้ (ยาง และปาล์มน้้ามัน) โดยอาศัย
เทคนิคการส้ารวจข้อมูลระยะไกล และ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

1. สุทัศน์  ด่านสกุลผล 
2. เกริกชัย  ธนะรักษ์ 
3. วิภารัตน์  ด้าริเข้มตระกูล 

  43. ศักยภาพการผลิตยางของสวนยาง
ก่อนโค่นในภาคตะวันออก 

1. วารุณี  บุญน้า 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 
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  44. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์อัตราต่างๆ ต่อ
ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีกับต้นยางหลัง
เปิดกรีดในเขตแห้งแล้ง 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม 
2. พิเชษฐ์  ไชยพานิชย์ 
3. อนุสรณ์  แรมลี 

  45. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือ
ใช้ชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตยาง 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม 
2. โอสา   จิตรจักร์ 
3. อนุสรณ์  แรมลี 

  46. อิทธิพลของสารปรับปรุงดินและปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตยางใน
เขตแห้งแล้ง 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม 
2. โอสา   จิตรจักร์ 
3. อนุสรณ์  แรมลี 

  47. ส้ารวจสภาพของปัจจัยบางประการที่
มีผลต่อการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยยางพาราของ
เกษตรกรในสวนยางพ้นสงเคราะห์ 

1. โสภา  โพธิวัตถุธรรม 
 

  48. ศักยภาพการผลิตยางของสวนยาง
ก่อนเปิดกรีดในภาคตะวันออก 

1. ไพรัตน์  ทรงพานิช      3. วารุณี  บุญน้า 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 

  49. ศักยภาพการผลิตยางของสวนยางเปิด
กรีดในภาคตะวันออก 

1. ปราณี  พัฒนศรีสกุล    3. วารุณี  บุญน้า 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 

  50. การผลิตยางของสวนยางขนาดเล็กใน
แหล่งปลูกยางเดิมและแหล่งปลูกยางใหม่ 

1. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   4. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. เอนก   กุณาละสิริ  
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ  

  51. ต้นทุนการผลิตยางของสวนยางขนาด
เล็ก 

1. เอนก  กุณาละสิริ      4. สภุาพร  บัวแก้ว 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ    5. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ  

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของ
การผลิตยางธรรมชาติ 

1. สุภาพร   บัวแก้ว 
2. เอนก  กุณาละสิริ 

  2. ต้นทุนการผลิตยางประเภทต่าง ๆ ใน
ระดับโรงงาน 

1. เอนก  กุณาละสิริ    4. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  5. สมมาต  แสงประดับ 
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ      6. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  3. การผลิตยางแท่งชั้น20 ในโรงงาน
ต้นแบบของสถาบันวิจัยยาง 

1. เอนก  กุณาละสิริ   3. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. จุมพฏ  สุขเกื้อ      4. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  4. ความสัมพันธ์ของราคายางในตลาด
ล่วงหน้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ต่อราคายาง
ของไทย 

1. เอนก  กุณาละสิริ   4. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ  

  5. วิเคราะห์สถานภาพการเป็นสมาชิกสภา
วิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ : 
IRRDB 

1. ปราณี  พัฒนศรีสกุล 
2. วารุณี  บุญน้า 
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  6. การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานยางพารา 

1. มนัส  ลีเชวงวงศ์      3. ยทุธกร  ธรรมศิริ 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 

  7. เศรษฐกิจการผลิตยางของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ   3. สมมาต   แสงประดับ 
2. สุธีรา   แสงรักษาวงศ์ 

  8. ประเมินผลการด้าเนินงานของตลาด
กลางยางพารา 

1. สมมาต  แสงประดับ  4. สมจิตต์   ศิขิรินมาศ 
2. เอนก  กุณาละสิริ     5. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ 

  9. การใช้น้้ายางพรีวัลคาไนซ์ในการผลิตถุง
มือยางทางการแพทย ์

1. นุชนาฏ  ณ ระนอง    3. วภิาวี   พัฒนกุล 
2. วราภรณ์   ขจรไชยกูล 

  10. การทดสอบและมาตรฐานถุงมือยาง
ทางการแพทย ์

1. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 

  11. ปัจจัยที่มีผลต่อความสม่้าเสมอของ
ยางแท่งเอสทีอาร์  20 

1. หรรษา  เอนกชัย     3. จกัรี  เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   4. กฤษณา  คงศิลป์ 

  12. การวิจัยเพื่อพัฒนายางดิบชนิดต่าง ๆ 1. จักรี  เลื่อนราม       3. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 
2. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์    4. หรรษา  เอนกชัย 

  13. ประสิทธิภาพของเครื่องปั่นน้้ายางข้น
เชิงธุรกิจ 

1. กฤษณา  คงศิลป์     3. พรรษา  อดุลยธรรม 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล  4. หรรษา  เอนกชัย 

  14. การควบคุมกระบวนการผลิตและ
คุณภาพน้้ายางข้นในโรงงานต้นแบบที่
จังหวัดสงขลา 

1. กฤษณา  คงศิลป์   4. หรรษา  อเนกชัย 
2. จุรี  จันทนา   
3. พรรษา  อดุลยธรรม 

  15. การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานต้นแบบ
น้้ายางข้นจังหวัดสงขลาโดยวิธีเติมอากาศ 

1. กฤษณา  คงศิลป์  
2. พรรษา  อดุลยธรรม 
  

  16. ต้นทุนการผลิตยางแท่งชั้น20 (STR 
20) 

1. เอนก   กุณาละสิริ    4. สภุาพร   บัวแก้ว 
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ  5. สมมาต   แสงประดับ 
3. จุมพฏ   สุขเกื้อ       6. พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  17. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน 1. เอนก   กุณาละสิริ    4. สภุาพร   บัวแก้ว 
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ  5. สมมาต   แสงประดับ 
3. จุมพฏ   สุขเก้ือ       6. พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  18. ต้นทุนการผลิตน้้ายางข้น 1. เอนก   กุณาละสิริ   4. สุภาพร   บัวแก้ว 
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ 5. สมมาต   แสงประดับ 
3. จุมพฏ   สุขเก้ือ      6. พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  19. เปรียบเทียบสมบัติของแอสฟัสท์
ธรรมดากับแอสฟัสท์ผสมยางธรรมชาติใน
การสร้างถนน 

1. ณพรัตน์   วิชิตชลชัย   4. จรัสศรี   พันธุ์ไม้ 
2. อดุลย์   ณ วิเชียร       5. พลชิต   บัวแก้ว 
3. พรทิพย์   ประกายมณีวงศ์ 6. ปราณี   บุญชัย 
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  20. การผลิตรองเท้าบู๊ทส้าหรับการเกษตร 1. ภัทรา  กานตศิลป์      4. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 
2. นุชนาฏ   ณ ระนอง  5. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 
3. วราภรณ์   ขจรไชยกูล   6. ปราณี  บุญชัย 

  21. การพัฒนาระบบคุณภาพและวิธีการ
ทดสอบ 

1. วิภา  เศวตกนิษฐ์       4. พลชิต  บัวแก้ว 
2. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์  5. นุชนาฏ  ณ ระนอง 
3. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย   6. วภิาวี  พัฒนกุล 

  22. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใช้
ทางการแพทย ์

1. ภัทรา   กานตศิลป์ 
2. วิภา  เศวตกนิษฐ์ 

2547 งานวิจัยต้นน้้า 1. ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตของ
สวนยางสงเคราะห์ปลูกแทน 

1. ดารุณี  โกศัยเสวี     3. ไพรัตน์  ทรงพานิช 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  2. โครงการวิจัยการกระจายพันธุ์ยางตาม
ค้าแนะน้าพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยาง 

1. มนัส  ลีเชวงวงศ์ 

  3. การศึกษาปริมาตรไม้ยางพาราจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

1. วารุณี  บุญน้า        3. ไพรัตน์  ทรงพานิช 
2. สมเจตน์  ประทุมมินทร์ 

  4. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตยาง
ของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผ่ านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยาง 

1. ปูชิตา  เปรมกระสิน 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศักยภาพการผลิตและการส่งออกยาง
ของเวียดนามและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. นุชนารถ  กังพิสดาร 
3. ประสาท  เกศวพิทักษ์ 

  2. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการใช้ปัจจัย
การผลิตในภาวะต้นทุนที่แตกต่างกัน 

1. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. สุภาพร  บัวแก้ว 
3. นายจุมพฏ  สุขเกื้อ 

  3. การวิจัยและพัฒนาข้อมูลด้านการผลิต
ยาง 

1. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. เอนก   กุณาละสิริ 

  4. ต้นทุนการผลิตยางของสวนยางขนาด
เล็ก 

1. เอนก   กุณาละสิริ       4. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ      5. จุมพฏ  สุขเกื้อ 
3.  พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  5. ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต การตลาด
และการขนส่งยางพาราในภาคเหนือ 

1. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. สุภาพร  บัวแก้ว 
3. นายจุมพฏ  สุขเกื้อ 

  6. การใช้ยางของโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 1. จันทวรรณ  คงเจริญ   3. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. จีรศักดิ์  จินดาพล      4. คนิจ  ดวงสุวรรณ 

  7. วิจัยคุณภาพยางที่เข้าสู่ตลาดกลางและ
เครือข่าย 

1. สมมาต  แสงประดับ   5. ชลลิกา  ทิพยกุล 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ    6. สมจิต  แก้วทิพยรัตน์ 
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3. สุวิทย์  รัตนพงศ์       7. เอนก  กุณาละสิริ 
4. มนตรี   พรหมศร 

2548 งานวิจัยต้นน้้า 1. การทดสอบยีน caffeate-O-methyl-
transferase (COMT) เชิงปริมาณในยาง
เพ่ือเนื้อไม ้

1. ประสาน  สืบสุข 
2. กุหลาบ  คงทอง 

  2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ ก า ร          
แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ยี น  cinnamyl-
alcoholdehydrogenase (CAD) ในยาง
พันธุ์เพ่ือเนื้อไม ้

1. ประสาน  สืบสุข 
2. กุหลาบ  คงทอง 

  3. การพัฒนาแผนที่พันธุกรรมยางพารา
ของพันธุ์ RRIM 600 x PB 217 โดยการใช้ 
microsatellite Markers 

1. กัลยา  ประพาน  
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  4. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตยาง 

1. นุชนารถ  กังพิสดาร     5. รัศมี  สุรวาณิช 
2. วันเพ็ญ  พฤกษ์วิวัฒน์   6. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 
3. สุริยะ  คงศิลป์           7. อนุสรณ์  แรมลี 
4. พิเชษฐ  ไชยพาณิชย์    8. ช้านาญ  บุญเลิศ 

  5. การวิจัยและพัฒนาระบบกรีดและสรีระ
ที่เหมาะสมกับการเพิ่มผลผลิตสวนยาง 

1. อารักษ์  จันทุมา     5. พิชิต  สพโชค 
2. พิศมัย  จันทุมา      6. พนัส  แพชนะ 
3. ศจีรัตน์  แรมลี      7. นภาวรรณ  เลขะวิวัฒน์ 
4. รัชนี  รัตนวงศ ์

  6 .  ศึ ก ษ า ส ภ า พ ส ว น ย า ง ที่ พ้ น ก า ร
สงเคราะห์ปลูกแทน 

1. สุทัศน์  สุรวาณิช      5. อรวรรณ  ทองเนื้องาม 
2. ศจีรัตน์  แรมลี        6. สายใจ  สุชาติกูล 
3. ช้านาญ  บุญเลิศ     7.  นชุนารถ  กังพิสดาร 
4. ไพรัตน์  ทรงพานิช      

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การศึกษาสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดยาง 

1. เอนก   กุณาละสิริ    4. สภุาพร  บัวแก้ว 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  
3.  พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  2. ศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี 
การผลิตยางของเกษตรกร 

1. เอนก   กุณาละสิริ   3. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. จุมพฏ  สุขเกื้อ       4.  พัชรินทร์   ศรีวารินทร์ 

  3 .  ศักยภาพการผลิตและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง 

1. เอนก   กุณาละสิริ  
2. สุภาพร  บัวแก้ว 

  4. การส้ารวจข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. จักรี  เลื่อนราม 
2. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์     4. พลชิต  บัวแก้ว 

  5. การจัดการคุณภาพและข้อก้าหนด
มาตรฐานยางไทย 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. จักรี  เลื่อนราม 
2. กฤษณา  คงศิลป์     4. พลชิต  บัวแก้ว 
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  6 .  โครงการ โ ร งงาน อัดก้ อน เ พ่ือรั บ
มาตรฐาน GMP จ้านวน 9 โรง 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. จักรี  เลื่อนราม 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ   4. พลชิต  บัวแก้ว 

2549 งานวิจัยต้นน้้า 1. การผสมพันธุ์ยางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้้ายาง
ปี 2545 

1. สมจินตนา  รูเดอร์แมน 
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  2. การคัดเลือกพันธุ์ยางเบื้องต้นลูกผสมปี 
2545 

1. สมจินตนา  รูเดอร์แมน 
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  3. ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพารา 1. ดารุณี โกศัยเสวี        3. ไพรัตน์   ทรงพานิช 
2. จุมพฏ   สุขเก้ือ 

  4. มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันเกษตรกร 

1. สมมาต  แสงประดับ  4. เอนก  กุณาละสิริ 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ    5. สุภาพร  บัวแก้ว 
3. จุมพฏ  สุขเกื้อ         6. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตยางแผ่นรมควันของเกษตรกร 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    3. จักรี  เลื่อนราม 
2. พลชิต  บัวแก้ว         4. สุรศักดิ์  สุทธิสงค์ 

  2. ระบบควบคุมคุณภาพยางแผ่นรมควัน 1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล    3. จักรี  เลื่อนราม 
2. พลชิต  บัวแก้ว      

  3. การจัดท้ามาตรฐานระบบควบคุม
คุณภาพทางวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน
ไทย 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   
2. พลชิต  บัวแก้ว      
3. จักรี  เลื่อนราม 

  4. รูปแบบการบ้าบัดน้้าเสียของโรงงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   3. จักรี  เลื่อนราม 
2. พลชิต  บัวแก้ว        4. สทุธิชัย  วีระวงศ์ 

2550 งานวิจัยต้นน้้า 1. การส้ารวจและประเมินไม้ยางเพ่ือการ
ซื้อขายในสวนยางก่อนโค่น 

1. กฤษดา  สังข์สิงห์     3. พนัส  แพชนะ 
2. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์ 

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดระยะเวลา
ก่อนเปิดกรีดยางพารา 

1. นุชนารถ   กังพิศดาร   3. รัชนี  รัตนวงศ์ 
2. วันเพ็ญ   พฤกษ์วิวัฒน์  4.  ช้านาญ  บุญเลิศ 

  3. ส้ารวจอาการเปลือกแห้งของยางพารา  1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 5. นิพนธ์  ทัพมงคล 
2. บุตรี  พุทธรักษ์      6. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
3. ศจีรัตน์  แรมลี       7. อนุสรณ์  แรมลี 
4. เกษตร  แนบสนิท   8. ธงชัย  ค้าโคตร 

  4. การทดสอบความต้านทานโรคของ
ลูกผสม เพ่ือการคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิต
น้้ายางและเนื้อไม ้

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  4. นิพนธ์  ทัพมงคล 
2. บุตรี  พุทธรักษ์ 
3. สมจินตนา  รูเดอร์แมน 

  5. การใช้โปรตีน CS-HLLBP เป็นตัวบ่งชี้
การไหลของน้้ายาง 

1. ภัทธาวุธ  จิวตระกูล 

  6. การศึกษาสภาวการณ์การท้าสวนยาง
ของเกษตรกรในท้องถิ่นรอบศูนย์วิจัยยาง 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  5. สายใจ  สุชาติกูล 
2. พิศมัย  จันทุมา       6. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
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3. พนัส  แพชนะ        7. อรวรรณ  ทองเนื้องาม 
4. อารักษ์  จันทุมา      8. ธีรชาต  วิชิตชลชัย 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศึกษาสภาวการณ์ตลาด และเศรษฐกิจ
การยาง 

1. เอนก  กุณาละสิริ        3. สุภาพร  บัวแก้ว 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   4. จุมพฏ  สุขเกื้อ       

  2. การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนเชิง
พาณิชย์ 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล     3. จักรี  เลื่อนราม 
2. พลชิต  บัวแก้ว      

  3. การวิจัยการใช้สารเคมีที่เหมาะสมใน
การผลิตยาง 

1. พรรษา  อดุลยธรรม   4. กฤษณา  คงศิลป์ 
2. จุรี  จันทนา             5. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 
3. สุมนา  แจ่มเหมือน 

  4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใน
งานสร้างทาง 

1. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย   4. จรัสศรี  พันธ์ไม้ 
2. พลชิต  บัวแก้ว         5. นิโรจน์  รอดสม 
3. วิชัย  โอภานุกุล 

  5. เทคโนโลยีการผลิตยางผสมจากยาง
ธรรมชาติ 

1.กฤษณา  คงศิลป์       4. นชุนาฏ   ณ ระนอง 
2. พรรษา  อดุลยธรรม  5. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 
3. วรรณจันทร์  โฆรวิส 

2551 งานวิจัยต้นน้้า 1. การจัดการธาตุอาหารพืชเ พ่ือเ พ่ิม
ผลผลิ ตย า ง โ ดยการมี ส่ ว น ร่ ว มข อ ง
เกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน 

1. สายใจ  สุชาติกูล 
2. ชัชมณฑ์  แดงกนิษฐ์ นาถาวร 

  2. การทดสอบการใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้า 1. สายใจ  สุชาติกูล 
2. ชัชมณฑ์  แดงกนิษฐ์ นาถาวร 

  3.  การพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลที่
เ กี่ ย วข้ อ งกับขบวนการสร้ า ง เนื้ อ ไม้
ยางพารา 

1. สมจินตนา  รูเดอร์แมน   4. อัญชีรา  สุขมาก 
2. พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล 
3. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 

  4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการเปลือก
แห้งในสวนยางเอกชน 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม  7. วรรณจันทร์  โฆรวิส 
2. อุไร  จันทรประทิน    8. วสิุทธิ์  ศุกลรัตน์ 
3. ศุภมิตร  ลิมปิชัย       9. พิชิต  สพโชค 
4. นริสา  จันทร์เรือง     10. พรรษา  อดุลยธรรม 
5. ปรีด์เปรม  ทัศนกุล    11. ภัทรา   กิณเรศ 
6. ภัทราวุธ  จวิตระกูล, 

  5. ส้ารวจอาการเปลือกแห้งของยางพารา
ในพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน 

1. อารมณ์ โรจน์สุจิตร    4. สโรชา  กรีธาพล 
2. สุเมธ  พฤกษวรุณ      5.ปราโมทย์  ค้าพุทธ 
3. ประภา   พงษ์อุทธา 

  6. การจัดการธาตุอาหารพืชเ พ่ือเ พ่ิม
ผลผลิตยางให้เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร 
2. ปูชิตา  เปรมกระสิน  
3. ช้านาญ  บุญเลิศ 
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  7.  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ พ้ื น ที่ ป ลู ก ย า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร 

1. เกษตร  แนบสนิท        5. ธงชัย  ค้าโคตร 
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
3. ศจีรัตน์  แรมลี 
4. เพชรรัตน์  พลชา 

  8. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสวน
ยางในกลุ่มจังหวัดสงขลาโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม 

1. วรรณจันทร์  โฆรวิส  10. ปัทมา  ชนะสงคราม 
2. อุไร  จันทรประทิน   11. วิสุทธิ์  ศุกลรัตน์ 
3. ศุภมิตร  ลิมปิชัย     12. พิชิต  สพโชค 
4. นริสา  จันทร์เรือง    13. พรรษา  อดุลยธรรม 
5. ภัทรา  กิณเรศ        14. ภัทราวุธ  จิวตระกูล 
6. นุชนารถ  กังพิศดาร  15. สุภาพร  บัวแก้ว 
7. เกษม  คูประเสริฐ  16. จรินทร์  สุวรรณพฤกษ์                            
8. ประสาท  ศรีวิโรจน์  17. สถิตย์  มีเสน  
9. วัชระ  ชุมน้อย    18. จโิรจน์  หริรักษาพิทักษ์ 

  9. การส้ารวจและวิจัยการระบาดของโรค
และศัตรูยางที่ส้าคัญเพ่ือสร้างระบบการ
เตือนภัย 

1. อุไร  จันทรประทิน   4. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  5. เกษตร  แนบสนิท 
3. นริสา  จันทร์เรือง     6. บญัญัติ   สิทธิผล 

  10. การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคยางเฉพาะพ้ืนที่ 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  3. บุตรี  พุทธรักษ์ 
2. นิพนธ์  ทัพมงคล 

  11. เทคโนโลยีการจัดการสวนยางในเขต
ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ชลบุรี) 

1. พิศมัย  จันทุมา        4. อารักษ์  จันทุมา 
2. พิบูลย์   เพ็ชรยิ่ง 
3. สว่างรัตน์  สมนาค 

  12. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตยางในจังหวัดระยองโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 
2. นิพนธ์  ทัพมงคล  
3. บุตรี  พุทธรักษ์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. อัตราการแปรรูป คุณภาพ และสมบัติ
ของไม้ยางพารา 

1. กฤษดา  สังข์สิงห์     3. พนัส  แพชนะ 
2. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์  4. นุชนาฏ  ณ ระนอง 

  2. การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพาราครบ
วงจร 

1. อารักษ์  จันทุมา       6. สมมาตร  แสงประดับ 
2. พิศมัย  จันทุมา         7. รณชัย  ดาวดวง 
3. อรวรรณ  ทองเนื้องาม  8. วารุณี  บุญน้า 
4. ไพรัตน์  ทรงพานิช     9. อนุสรณ์  แรมลี 
5. ดารุณี โกศัยเสวี 

  3. ศึกษาสถานการณ์ตลาดและราคายาง 1. สุภาพร  บัวแก้ว        3. เอนก  กุณาละสิริ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
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  4. ศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรม
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ย า ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. นายจุมพฏ  สุขเกื้อ 
  

  5. การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายของ
ตลาดกลางยางพารา 

1. สมมาต  แสงประดับ 3. สมชาย  ทองเนื้อห้า 
2. รณชัย  ดาวดวง      4. ศยามล  กาญจนปกรณ์ 

  6. การศึกษารูปแบบการด้าเนินงานของ
ตลาดน้้ายางสด 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ   3. ชูชาติ  บุญศักดิ์ 
2. สมศักดิ์  คงสุข 

  7. การศึกษาศักยภาพและข้อจ้ากัดโรงงาน
แปรรูปยางและผู้ส่งออก 

1. จันทวรรณ  คงเจริญ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  8. ศึกษาศักยภาพข้อจ้ากัดและความ
ต้องการใช้ยางของโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง 

1. จันทวรรณ  คงเจริญ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

  9. ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ เกษตรกร
ได้รับจากการปลูกยางพารา 

1. จุมพฏ  สุขเกื้อ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 

2552 งานวิจัยต้นน้้า 1. ศึกษาการเจริญเติบโตของยางพันธุ์
ต่างๆ ที่ปลูกที่ระดับความสูง 900 เมตร
จากระดับน้้าทะเล 

1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
2. กัลยา  ประพาน 
3. กฤษณะ  หาญพิพัฒน์ 

  2. แนวทางการลดการระบาดของโรคใบ
ร่วงไฟทอปโทราของยางพารา 

1. นริสา  จันทร์เรือง    3. อุไร  จันทรประทิน 
2. บัญญัติ  สิทธิผล 

  3. วิธีการก้าจัดปลวกท้าลายต้นยางสดใน
สวนยางเกษตรกร 

1. ปัทมา  ชนะสงคราม 4. อุไร  จันทรประทิน 
2. นริสา  จันทร์เรือง   5. ภัทรา  กิณเรศ 
3. สาทิพย์  มาลี        6. วรรณจันทร์  โฆรวิส 

  4. การระบาดของโรคยางพาราที่ส้าคัญ 
และผลกระทบต่อผลผลิตของพันธุ์ยาง
แนะน้า 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 4. สายใจ  สุชาติกูล 
2. สุเมธ  พฤกษวรุณ    5. ประภา  พงษ์อุทธา 
3. ปราโมทย์   ค้าพุทธ  6. ชูศักดิ์   สมมาตร 

  5. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การจัดการแปลงขยายพันธุ์ยาง 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย     4. จันทวรรณ  คงเจริญ   
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 5. ทรงเมท   สังข์น้อย  
3. เลิศศักดิ์  หนูฤทธิ์    6. ปิยนุช  ปิยะตระกูล 

  6. การประเมินผลผลิตพันธุ์ยางในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์   

1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
2. กัลยา  ประพาน 
3. นิรันดร์  สุขจันทร์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเนื่องจากน้้า
ยางธรรมชาติ 

1. วิภาวี  พัฒนกุล      3. วิชยั  โอภานุกูล 
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง  4. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 

  2. การพัฒนากระบวนการผลิตถุงมือยาง 1. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย  3. วชิัย  โอภานุกูล 
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง 
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  3. ประเมินความส้าเร็จตลาดเครือข่ายของ
ตลาดกลางยางพารา 

1. สมมาต  แสงประดับ 4. ศยามล  แก้วบรรจง  
2. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์    5. รณชัย  ดาวดวง 
3. สมศักดิ์   คงสุข 

  4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกด่าน
ส่งออกยาง 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  4. สุกัลยา  ศิริฟองนุกูล   
2. สมศักดิ์  คงสุข       5. นฤมล  บุญกาญจนา 
3. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  5. การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการ
ผลิตน้้ายางข้น 

1.จักรี  เลื่อนราม       3. ปรดีิ์เปรม  ทัศนกุล 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 

  6. การศึกษาผลของอนุมูลส้าคัญในน้้ายาง
ต่อการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

1. วิภาวี  พัฒนกุล      3. นชุนาฏ  ณ ระนอง 
2. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 

  7. การพัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตยาง
ฟองน้้าเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
เครื่องต้นแบบ 

1. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 4.สุมนา  แจ่มเหมือน    
2. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย     5.วิภาวี  พัฒนกุล 
3. นุชนาฏ  ณ ระนอง 

  8.  การจัดการคุณภาพน้้ ายางข้นของ
โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

1.จักรี  เลื่อนราม        3. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 

  9. ผลของปริมาณไขมันในน้้ายางต่อการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

1. จรัสศรี  พันธ์ไม้ 
2. กมลทิพย์  บูรณะสุคนธ์ 

  10. การใช้ยางแห้งผสมยางมะตอยใช้ใน
งานทาง 

1. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย   3. วชิัย  โอภานุกูล 
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง    4. นิโรจน์  รอดสม 

  11. การปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูป
ยางดิบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล   4. จักรี  เลื่อนราม 
2. ศจีรัตน์  แรมลี        5. เกษตร  แนบสนิท 
3. รัตต์ติยา  สืบสายส่ง  6. เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง 

  12. การผลิตยางธรรมชาติอิพอกไซด์จาก
น้้ายางสด 

1. อดุลย์  ณ วิเชียร     3. นชุนาฏ  ณ ระนอง  
2. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 

  13. การใช้ท่อน้้าซึมในงานเกษตร 1. สุมนา  แจ่มเหมือน   4. นุชนาฏ  ณ ระนอง 
2. สุรชัย  ศิริพัฒน์       5. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 
3. ธีรชาติ  วิชิตชลชัย 

2553 งานวิจัยต้นน้้า 1. การปรับปรุงพันธุ์ยาง 1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 12. กัลยา  ประพาน   
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 13. ภัทรา  กิณเรศ 
3. กฤษดา  สังข์สิงห์     14. รัชนี  รัตนวงศ์ 
4. วิทยา  พรหมมี    15. สมจินตนา  รูเดอร์แมน 
5. รัศมี  สุรวานิช     16. สุเมธ  พฤกษ์วรุณ 
6. สโรชา  กรีธาพล   17. วันเพ็ญ  พฤกษวิวัฒน์ 
7. ศุภมิตร  ลิมปิชัย   18. พนัส  แพชนะ 
8. นริศา  จันทร์เรือง  19. อุไร  จันทรประทิน 
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9. อารมณ์  โรจนสุจริต  20. อารดา  มาสริ 
10. รชต  เกงขุนทด    21. ก้องกษิต  สุวรรณวิหค 
11. ประภา  พงษ์อุทธา 22.  ชัชมณฑ์  แดงกนิษฐ์ 

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสวน
ยางในแหล่งปลูกยางใหม่ 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  3. นุชนารถ  กังพิศดาร  
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 4. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 

  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการ
เปลือกแห้ง 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์  4. นิพนธ์  ทัพมงคล 
2. บุตรี  พุทธรักษ์          5. จุลศักดิ์  บุญรัตน์ 
3. ทวีศักดิ์   อนุศิริ 

  4. การจัดการสวนยางเ พ่ือลดอาการ
เปลือกแห้ง 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 4. นิพนธ์  ทัพมงคล 
2. บุตรี  พุทธรักษ์         5. จุลศักดิ์  บุญรัตน์ 
3. ทวีศักดิ์   อนุศิริ 

  5. การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพารา
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ยาง 

1. ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร์ 

  6. การทดสอบพันธุ์ยางในเขตปลูกยางเดิม 1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย    6. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
2. ภัทรา  กิณเรศ       7. นรสิา  จันทร์เรือง 
3. อุไร  จันทรประทิน  8. พิชิต  สพโชค 
4. ปัทมา  ชนะสงคราม 9. ทรงเมท  สังข์น้อย 
5. วรรณจันทร์  โฆรวิส 

  7. การทดสอบเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ชุด
ที่ 2 ในระยะต้นกล้า   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. เพชรรัตน์  พลชา   
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  8. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นสาย
พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-36/1/3   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. รัชนี  รัตนวงศ ์
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  9. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นสาย
พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-46/1/1   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. มะนิตย์  สะรุณา 
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  10. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย 
RRI-CH-35/1/2   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. รัชนี  รัตนวงศ ์
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  11. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย 
RRI-CH-36/2/3   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. พิกุล  ซุนพุ่ม 
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  12. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย 
RRI-CH-37/1/1   

1. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 3. รัชนี  รัตนวงศ ์
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข                  

  13. การผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ชุดที่ 2   1. รัชนี  รัตนวงศ์    3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. เพชรรัตน์  พลชา                 

  14. อิทธิพลของระบบกรีดที่มีผลต่อพันธุ์
ยางสถาบันวิจัยยาง 251 

1. ศจีรัตน์  แรมลี    3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. สุรเดช  ปัจฉิมกุล       
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  15. การทดสอบพันธุ์ยาง (ชุด RRIT  400) 
ใ น พ้ื น ที่ ป ลู ก ย า ง ใ ห ม่  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. ศจีรัตน์   แรมลี 
2. เกษตร  แนบสนิท 
3. ธงชัย   ค้าโคตร 

  16. การประเมินอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่
เหมาะสมกับยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตเนื้อ
ไม้สูง 

1. เกษตร  แนบสนิท 
2. รัชนี  รัตนวงศ ์
3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 

  17. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุ
อาหารพืชส้าหรับยางพาราเฉพาะพ้ืนที่ 

1. นุชนารถ  กังพิศดาร  4. มนัชญา  รัตนโชต ิ
2. ปูธิตา  เปรมกระสิน  5. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์   
3. ลาวัณย์  จันทร์อัมพร 6. อนันต์  ทองภู 

  18. โครงการจัดท้าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของ
ยางพาราปี 2550 โดยการส้ารวจข้อมูล
ระยะไกลและเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สุทัศน์  สุรวาณิช กลุ่มวิชาการ  สถาบันวิจัยยาง  
กรมวิชาการเกษตร 
ร่วมกับ  กรมพัฒนาที่ดิน   ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร และ 
ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง 

  19. ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของยางพาราสาเหตุจากโรครากขาวใน
พ้ืนที่ปลูกยางของประเทศไทย   

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร  6. อุไร  จันทรประทิน 
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 7. นริสา  จันทร์เรือง 
3. สโรชา กรีธาพล  8. วันเพ็ญ  พฤกษ์วิวัฒน์ 
4. สุเมธ  พฤกษวรุณ  9. วลัยพร  ศศิประภา   
5. ปราโมทย์  ค้าพุทธ  10. ประภา  พงษ์อุธา 

  20. ประสิทธิภาพของสารเคมีในท้องถิ่น
ต่อการป้องกันและควบคุมโรครากขาว 

1.อารมณ์  โรจน์สุจิตร 3.บุญปิยะธิดา  แคล่วคล่อง 
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 4. อุไร  จันทรประทิน 

  21. ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการ
ยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของ
ย า ง พ า ร า ส า เ ห ตุ จ า ก เ ชื้ อ ร า         
Rigidoporus  microporus ในยางปลูก
ใหม่    

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   6. สายใจ  สุชาติกูล 
2. บุญปิยะธิดา  แคล่วคล่อง 
3. สมคิด  ด้าน้อย   
4. ปราโมทย์   ค้าพุทธ 
5. ชูศักดิ์  สมมาตร 

  22. การเสริมสร้างความต้านทานของต้น
ยางพาราต่อการเข้าท้าลายเชื้อราโรคราก
ขาว   

1. นริสา  จันทร์เรือง 
2. บัญญัติ  สิทธิผล 
3. อุไร  จันทรประทิน 

  23. ความผันแปรของเชื้อราสาเหตุโรคใบ
จุดของยางพารา 

1. นริสา  จันทร์เรือง    4. อุไร  จันทรประทิน 
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย ์ 5. บุตรี  พุทธรักษ์ 
3. บัญญัติ  สิทธิผล 

  24. ศึกษาหนอนกัดกินเปลือกยางพารา
และการก้าจัด 

1. รัตน์ติยา  พวงแก้ว   3. เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง 
2. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์   
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  25. การประเมินการเจริญเติบโตของต้น
ยางในเขตปลูกยางใหม ่

1. พิศมัย  จันทุมา      8.วารุณี  บุญน้า 
2. เอนก  กุณาละสิริ    9. ศุภมิตร  ลิมปิชัย 
3. เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง10. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์   
4. กฤษดา  สังข์สิงห์   11. รัตน์ติยา  พวงแก้ว 
5. ดารุณี  โกศัยเสวี    12. สรุเดช  ปัจฉิมกุล 
6. พุฒนา  รุ่งระวี      13. อารักษ์  จันทุมา 
7. ศจีรัตน์  แรมลี 

  26.  การวิ เคราะห์ศักยภาพการปลูก
ยางพาราในช่วงก่อนเปิดกรีดระดับแปลง
เกษตรกร ในโครงการปลูกยางพาราเพ่ือ
ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่
เกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่ 

1. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
2. พิเชษฐ  ไชยพานิชย์ 

  27. การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการ
เจริญพืช (IAA, GA) ต่อการเจริญเติบโต
ของเปลือกงอกใหม่ในสวนยางที่มีสภาพ
ต่างๆกัน   

1. ภัทธาวุธ จวิตระกูล 
2. พิชิต  สพโชค 
3. อ้านวย ไชยสุวรรณ 

  28. การทดสอบผลของ IAA และ GA ที่มี 
petroleum jelly เป็นตัวพา ต่อการ
เจริญเติบโตของเปลือกงอกใหม่           ใน
สวนยางที่มีสภาพต่างๆกัน 

1. ภัทธาวุธ จวิตระกูล 
2. พิชิต  สพโชค 
3. อ้านวย ไชยสุวรรณ 

  29.  ส้ ารวจและวิ เคราะห์ปริมาณไม้
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

1. ธงชัย  ค้าโคตร 
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
3. สุรเดช  ปัจฉิมกุล 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การส้ารวจสวนยางขนาด              ใหญ ่  
และการจัดการสวนยางขนาด         ใหญ่
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. สุภาพร  บัวแก้ว 
2.  เอนก  กุณาละสิริ   

  2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตยางก้อน
ถ้วยที่ใช้ผลิตยางแท่ง 

1. เกษตร  แนบสนิท 
2. ศจีรัตน์   แรมลี   

  3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ             แปร
รู ป ย า ง แ ผ่ น ดิ บ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ศจีรัตน์   แรมลี 
2. เกษตร  แนบสนิท       

  4. ต้นทุนการด้าเนินงานของตลาดกลาง
ยางพารา 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  3. สุกัลยา  ศิริฟองนุกูล 
2. มณิสร  อนันต๊ะ 
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  5. วิเคราะห์ผลกระทบการตั้งตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดหนองคาย ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ต่อธุรกิจยาง 

1. เกษตร  แนบสนิท 
2. อนุสรณ์  แรมลี 
3. ธงชัย  ค้าโคตร 

  6 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะบ บ ป ร ะมู ล ย า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดกลางยางพารา 

1. สมมาต  แสงประดับ  4. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. รณชัย  ดาวดวง       5. เพทาย  กาญจนเกสร 
3. อธิวีย์  แดงกนิษฐ์ 

  7. การพัฒนาระบบการซื้อขายยางแบบ
ข้อตกลง 

1. สุวิทย์  รัตนพงศ์     3. อัญญาณี  จันทร์ภักดี 
2. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์   4. ศยามล  แก้วบรรจง 

  8. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ       การ
ตัดสินใจใช้บริการตลาดกลาง      ยาง   
พ า ร า ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. จุมพฏ  สุขเกื้อ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   

  9. ศึกษาผลกระทบการตั้งตลาดกลาง
ยางพาราบุรีรัมย์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ยาง 

1. จุมพฏ  สุขเกื้อ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   

  10. ความพึงพอใจของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบการค้ายางที่มีต่อ
การให้บริการตลาดกลางยางพารา 

1. อัญญาณี  จันทร์ภักดี  5. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์ 
2. ศยามล  แก้วบรรจง   6. รณชัย ดาวดวง 
3. พทาย  กาญจนเกสร  7. นฤมล  บุญกาญจนา 
4. รัตน์ติยา  สืบสายบุญส่ง 8. อนุสรณ์  แรมลี 

  11. การวิเคราะห์และจัดท้าข้อมูลสถิติยาง
ของประเทศไทย 

1. จันทวรรณ คงเจริญ 
2. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์ 

  12. รูปแบบการซื้อขายยางก้อนถ้วยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. มณิสร   อนันต๊ะ     3. สุกัลยา  ศิริฟองนุกูล 
2. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 

  13. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. จุมพฏ  สุขเกื้อ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์   

  14. การศึกษาอิทธิพลของรอยประสานที่มี
ต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานยางที่ขึ้นรูป
ด้วยแม่พิมพ์อัดและแม่พิมพ์ฉีด 

1. นุชนาฏ ณ ระนอง   4. สมเจตน์  พัชรพันธ์ 
2. วัชรพงษ์  ชูแก้ว 
3. ธนวัฒน์  ตั้งเขื่อนขันธ์ 

  1 5 .  ก า ร ผ ลิ ต เ ส้ น ด้ า ย ย า ง ด้ ว ย
เครื่องต้นแบบ 

1. วิภาวี  พัฒนกุล      3. วิชยั  โอภานุกูล 
2. นุชนาฏ  ณ ระนอง  4. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 

  16. การศึกษากระบวนการแปรรูปยาง
แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเอกซทรูด 

1. สุรชัย  ศิริพัฒน์      3. อดุลย์ ณ วิเชียร 
2. สุมนา  แจ่มเหมือน 

  17.  การแปรรูปน้้ ายางผสมของยาง
ธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ 

1. พรรษา อดุลยธรรม  4. กฤษณา  คงศิลป์ 
2. จุรี จันทนา            5. กุลทิวา  รัตนเวคินรักษ์ 



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

3. สุมนา  แจ่มเหมือน 
2554 งานวิจัยต้นน้้า 1. การวิจัยระบบการกรีดสลับหน้าต่าง

ระดับใน พันธุ์ยาง สถาบันวิจัย 251 
1. พิชิต  สพโชค        4. ชัยณรงค์ศักดิ์  จันทรัตน์ 
2. ทรงเมท  สังข์น้อย  5. วรรณจันทร์  โฆรวิส 
3. สุริยะ  คงศิลป์       6. อ้านวย ไชยสุวรรณ 

  2. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกยางใหม ่

1. สาลี่  ชินสถิต       8. ปริศนา  หาญวิริยะพันธุ์ 
2. วิลาสลักษณ์  ว่องไว 9. กุลธิดา  ดอนอยู่ไพร   
3. กฤชพร  ศรีสังข์    10. พรทิพย์  แพงจันทร์ 
4. ขจรวิทย์   พันธุ์ยางน้อย 11. บุญชู  สายธน ู
5. บงการ   พันธุ์เพ็ง    12. จันทนา  ใจจิตร 
6. อรัญญา  ภู่วิไล       13. จรีรัตน์  มีพืชน์ 
7. หฤทัย  แก่นลา 

  3. การศึกษาการใช้ค่าความถ่วงจ้าเพาะ
ของน้้ายางสดในการหาเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง
ในน้้ายางสด 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 4. อนุชิต ฉ่้าสิงห์ 
2. ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์         5. สุภัทร หนูสวสัดิ์ 
3. จรัสศรี พันธ์ไม้ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ระบบจัดการโลจิสติกส์ยางพาราใน
ภาคใต้ 

1. สมมาต แสงประดับ 4. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร  
2. ผกาวรรณ   แสงประดับ  5.วชรวงศ์   ชูแสง   
3. ศยามล กาญจนปกรณ์ 

  2. ห่วงโซ่อุปทานยางพาราภาคตะวันออก 1. สมมาต  แสงประดับ 4. สุธี   อินทรสกุล 
2. รณชัย  ดาวดวง     5. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร    
3. วชรวงศ์  ชูแสง 

  3. ห่วงโซ่อุปทานยางพาราภาคเหนือ 1. สมมาต  แสงประดับ 4. สุธี   อินทรสกุล 
2. อนุสรณ์  แรมลี      5. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร    
3. วชรวงศ์  ชูแสง 

  4. รูปแบบและเส้นทางการผลิตและการ
ข น ส่ ง ย า ง ก้ อ น ถ้ ว ย ท า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. จักรี เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 

  5. ระบบการจ้าหน่ายและการขนส่งยาง
ก้อนถ้วยสู่โรงงานยางแท่ง 

1. จักรี เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 

  6. ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยาง
แ ท่ ง แ ล ะ ก า ร ส่ ง อ อ ก ท า ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. จักรี เลื่อนราม 
2. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 

  7. การพัฒนาโรงรมควันของสถาบัน
เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP 

1. มณิสร  อนันต๊ะ       3. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 

  8. ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จของสถาบัน
เกษตรกร 

1. สมจิตต์   ศิขรินมาศ 
2.  มณิสร  อนันต๊ะ 



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

  9. การพัฒนายางตีนตะขาบเครื่องเกี่ยว
นวด 

1. วิชัย โอภานุกุล        4. อดุลย์ ณ วิเชียร 
2. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย   5. คทาวุธ จงสุขไว 
3. วีระ สุขประเสริฐ 

2555 งานวิจัยต้นน้้า 1. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล EST-
SSR เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ยางพารา 

1. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุ   4. Hervé  Chrestin 
2. พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล  5.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์  
3. กัลยา นิราพาธพงศ์พร 

  2. โรครากเน่าโคนเน่าของยางพาราและ
การควบคุม 

1. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 3. บุตรี  พุทธรักษ์ 
2. นิพนธ์  ทัพมงคล       4. ทวีศักดิ์  อนุศิริ 

  3. การกรีดสายกับยางพันธุ์ BPM 24 เพ่ือ
แก้ปัญหาจ้านวนวันกรีดน้อยจากความไม่
สงบใน 3 จังหวัด ภาคใต้ 

1. ทวี  แจ่มจันทร์         4. พิชิต  สพโชค 
2. วีระวัฒน์  เลียบเจริญ 
3. ศักดิ์โสภณ  อั้งสกุล 

  4. การศึกษาสภาพสวนยางหลังพ้นการ
สงเคราะห์ปลูกแทนในเขตปลูกยางเดิม 

1. ศุภมิตร  ลิมปิชัย     3. พนัส  แพชนะ 
2. พิศมัย  จันทุมา 

  5. การประเมินการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตยางของเกษตรกรในเขตปลูกยาง
ใหม ่

1. พิศมัย  จันทุมา        5. วารุณี  บุญน้า 
2. ศุภมิตร  ลิมปิชัย      6. เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง 
3. กฤษดา  สังข์สิงห์      7. ศจีรัตน์  แรมลี 
4. รัตน์ติยา  สืบสายบุญส่ง 8. อารักษ์  จันทุมา 

  6. การประเมินในพ้ืนที่ศักยภาพการให้ผล
ผลิตของสวนยางขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1. วราวุธ  ชูธรรมธชั 
2. นิโรจน์  รอดสม 

  7 .  ส้ า ร วจและวิ เ ค ร าะห์ป ริ ม าณไม้
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

1. ธงชัย  ค้าโคตร       4. เกษตร  แนบสนิท 
2.  ศจีรัตน์  แรมลี 
3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตลาด
กลางยางพาราเพ่ือเป็นศูนย์กลางการซื้อ
ข า ย ย า ง พ า ร า ใ น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค 
และระดับประเทศ 

1. สมมาต  แสงประดับ     5. วชรวงศ์  ชูแสง 
2. ศยามล  กาญจนปกรณ์  6. วรุต  สัมฤทธิกุล 
3. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร   
4. ผกาวรรณ  แสงประดับ 

  2. ศักยภาพอุตสาหกรรมและการส่งออก
ยางพาราในภาคเหนือ  

1. มณิสร  อนันต๊ะ         4. ณิชชา  ปานส ี
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์  5. ทินกร  เพชรสูงเนิน 
3. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์ 

  3. ความสามารถในการแข่งขันของผู้
ส่ งออกผลิตภัณฑ์ยางขนาดกลางและ
ขนาดย่อม:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางยืด 

1. ทินกร  เพชรสูงเนิน  4. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
2. จุมพฏ  สุขเกื้อ        5. เอนก  กุณาละสิริ 
3. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์ 

  4. พฤติกรรมการรับสื่อด้านยางพารา 1. ณิชชา  ปานสี     5. สมจติต์   ศิขรินมาศ 
2. ดวงกมล  อินทร์แก้ว  6. มณิสร  อนันต๊ะ 
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3. สมศักดิ์  คงสุข        7. นฤมล  บุญกาญจนา 
4. อารีรัตน์   สุวรรณการณ์ 

  5. การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 
3 ชนิดไม่อัดก้อน 

1. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์    4. อัญญาณี  มั่นคง 
2. เอนก  กุณาละสิริ     5. สมมาต  แสงประดับ 
3. สุวิทย์  รัตนพงศ์ 

2556 งานวิจัยต้นน้้า 1. ศึกษาก้าลังการผลิตกิ่งตาและพันธุ์ยาง
ของแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเอกชน ปี  
2556 

1. ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 
2. จันทวรรณ คงเจริญ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การวิจัยและพัฒนาระบบตลาดกลางไม้
ยางพาราอิเล็กทรอนิกส์ 

1. มาตุวรรณ บุณยัษเฐียร 4. สมมาต  แสงประดับ 
2. กฤษฎา  สังข์สิงห์       5. พนัส  แพชนะ 
3. วชรวงศ์   ชูแสง 

  2. การพัฒนาระบบการประมวลผลและ
เชื่อมโยงข้อมูลส่งออกยาง 

1. ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 
2. จันทวรรณ คงเจริญ 

  3. ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาด
ยางของสถาบันเกษตรกร 

1. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์   3. อัญญาณี  มั่นคง 
2. รณชัย   ดาวดวง    4. พิชาญ  ชูแก้ว 

  4. การหาสารทดแทนการใช้สารประกอบ
โบรอนในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ของไม้
ยางพาราแปรรูป 

1. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
2. สุรชัย  ศิริพัฒน์ 

  5. การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียจาก
การผลิตยางดิบรูปแบบธรรมชาติ 

1. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล  3. จักรี   เลื่อนราม 
2. วราวุธ  ชูธรรมธชั   4. ปฎมิาภรณ์   สังข์น้อย 

  6. การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติด้วย
การเพ่ิมมอนอเมอร์ที่แสดงความเป็นขั้ว 

1. อดุลย์  ณ วิเชียร 
2. ภัทรียา  เอ้ือสว่างพร 

  7. การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติด้วย
การเพ่ิมหมู่ฟังก์ชันที่แสดงความเป็นขั้ว 

1. อดุลย์  ณ วิเชียร 
 

  8. การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของ
ยางธรรมชาติโดยวิธีไดอิไมด์ไฮโดรจิเนชั่น     

1. อดุลย์  ณ วิเชียร 
 

  9.  กลไกในการวิ เคราะห์สถานการณ์
ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลเร่งด่วน 

1. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์      4. อัญญาณี  มั่นคง 
2. อรอุมา  ประเสริฐ      5. เอนก  กุณาละสิริ 
3. สมมาต  แสงประดับ   6. สุวิทย์  รัตนพงศ์ 

  10.  ศึกษาโครงสร้างการผลิตและวิถี
การตลาดยางพาราไทย 

1. อัญญาณี  มั่นคง     6. อนุสรณ์   แรมลี 
2. รณชัย   ดาวดวง    7. ดวงกมล  อินทร์แก้ว 
3. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร 8. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์ 
4. อรอุมา  ประเสริฐ     9. อิศวรี  ทุมรัตน์ 
5. พิชาญ ชูแก้ว 
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  11. สภาวะการใช้แรงงานในสวนยางต่อ
การกรีดและคุณภาพผลผลิต 

1. อัญญาณี  มั่นคง     7. อนุสรณ์  แรมลี 
2. พิสมัย  จันทุมา      8. สุชาดา  ศรีบุญเรือง 
3. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร 9. ฐปนีย์  ทองบุญ 
4. กมลภัทร  ศิริพงษ์    10. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์ 
5. ศิรักษ์  แก้วประดับ   11. อรอุมา  ประเสริฐ 
6. อิศวรี  ทุมรัตน์        12. พิชาญ  ชูแก้ว 

  12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูก
แทนยางพาราและปาล์มน้้ามัน 

1. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์    4. อัญญาณี  มั่นคง 
2. ยิ่งนิยม  ริยาพันธ์     5. สายชล  จันมาก 
3. อุดมพร  เสือมาศ 

  13. การพัฒนาคุณภาพวัสดุปลูกและการ
ผลิตยางพาราด้วยปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า 

1. วริศ  แคนคอง        4. ดารุณี โกศัยเสวี 
2. สุภาพร ธรรมสุระกุล 5. มณฑิกานธิ์  สงบจิต   
3. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์   6. รชต  เกงขุนทด 

2557 งานวิจัยต้นน้้า 1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษา
ละอองเกสรตัวผู้ยางพารา 

1. ศยามล  แก้วบรรจง  3. อนุวัฒน์  ก้าแพงแก้ว 
2. ภัทรา  กิณเรศ 

  2. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นของ
สายพันธุ์ยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2 

1. รัศมี  สุรวาณิช      4. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
2. วิทยา  พรหมมี     5. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
3. สมคิด  ด้าน้อย     6. พงษ์มานิตย์  ไทยแท้ 

  3.  การพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลที่
เกี่ ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่
ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของต้น 
แล ะคุณสมบั ติ ข อ ง เ นื้ อ ไ ม้  แ ล ะท้ า  
Genotyping 

1. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์ 
2. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  4. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
สมบัติไม้ยางพารา 

1. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์ 
2. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
3. เฉลิมพล  ภูมิไชย์ 

  5. การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุม
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจาก
พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง ย า ง พ า ร า โ ด ย วิ ธี   
Association Mapping 

1. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์ 
2. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
3. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  6. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวและการ
ควบคุมโรคโดยชีววิธี 

1. นพวรรณ  นิลสุวรรณ 4. นริสา  จันทร์เรือง   
2. อารมณ์ โรจน์สุจิตร   5. พเยาว์  ร่มรื่นสุขารมย์ 
3. ฐิตาภรณ์   ภูมิไชย ์

  7. การศึกษาการใช้ค่าความถ่วงจ้าเพาะ
ของน้้ายางสดในการหาเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง
ในน้้ายางสด 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 4. อนุชิต  ฉ่้าสิงห์ 
2. ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์     5. สุภัทร  หนูสวัสดิ์ 
3. จรัสศรี   พันธ์ไม้ 
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  8. วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการ
ใช้ยางธรรมชาติ 

1. จุมพฏ สุขเกื้อ          3. มณิสร อนันต๊ะ 
2. ทินกร  เพชรสูงเนิน   4. เอนก  กุณาละสิริ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ต้นทุนการแปรรูปยางระดับโรงงาน 1. พัชรินท์  ศรีวารินทร์  3. ทินกร  เพชรสูงเนิน   
2. มณิสร  อนันต๊ะ       4. อเนก  กุณาละสิริ 

  2. ศักยภาพการผลิตและการตลาดยางเค
ร พ ข อ ง ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ดวงกมล  อินทร์แก้ว   4. ณิชชา  ปานส ี
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ    5. สมศักดิ์  คงสุข 
3. นฤมล  บุญกาญจนา 6. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางจากยางแผ่นดิบเป็น
น้้ายางสด 

1. ดวงกมล  อินทร์แก้ว   4. ณิชชา  ปานส ี
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ   5. สมศักดิ์  คงสุข 
3. นฤมล  บุญกาญจนา 6. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  4. ศักยภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางและเกษตรกร 

1. ณิชชา  ปานสี         4. ดวงกมล  อินทร์แก้ว 
2. สมจิตต์   ศิขรินมาศ  5. สมศักดิ์  คงสุข 
3. นฤมล  บุญกาญจนา 6. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  5. การวิจัยและพัฒนาโรงอบแห้งยางแผ่น
ดิบ 

1. เวียง  อากรชี       4. ณพรัตน์ วิชิตชลชัย 
2. วิบูลย์  เทเพนทร์   5. ธนกฤต  โยธาทูล 
3. อนุชา  เชาว์โชติ   6. อุทยั  ธาน ี

  6. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่
เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคตตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 

1. ขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย 4. มะนิต  สารุณา 
2. เกษตร  แนบสนิท       5. ญาณิน  สุปะมา 
3. ศักดิ์สิทธิ์  จรรยากรณ์ 6. พรทิพย์   แพงจันทร์ 

  7. การศึกษาทดสอบและพัฒนาต้นแบบ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง   ในน้้ายาง
สดโดยใช้วิธีวัดความถ่วงจ้าเพาะ 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 4. อนุชิต  ฉ่้าสิงห์ 
2. ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์      
3. สุภัทร  หนูสวัสดิ ์

  8. การศึกษาการใช้ค่าทางไฟฟ้าในการหา
ความชื้นในยางแผ่นดิบและยางแท่ง 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 4. อนุชิต  ฉ่้าสิงห์ 
2. ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์      5. สุภัทร  หนูสวสัดิ์ 
3. เกษตร  แนบสนิท 

  9. การศึกษาทดสอบและพัฒนาต้นแบบ
เครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางโดยใช้ค่าทาง
ไฟฟ้า 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 4. อนุชิต  ฉ่้าสิงห์ 
2. ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์      
3. สุภัทร  หนูสวัสดิ ์

  10. การทดสอบและพัฒนาการใช้ต้นแบบ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ยางแห้งในน้้ายางสด
โดยใช้วิธีวัดความถ่วงจ้าเพาะ และต้นแบบ
เครื่องวัดความชื้นในเนื้อยางโดยใช้ค่าทาง
ไฟฟ้า 

1. ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร  
2. ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์      
3. จรัสศรี   พันธ์ไม้ 
4. อนุชิต  ฉ่้าสิงห์ 
5. สุภัทร  หนูสวัสดิ ์



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

  1 1 .  ท ด ส อ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต          
ย า ง พ า ร า ที่ เ ห ม า ะส ม ใ น พ้ื น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1. รัตน์ติยา  พวงแก้ว     4. บงการ พันธุ์เพ็ง 
2. รชต  เกงขุนทด 
3. เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง 

  1 2 .  ท ด ส อ บ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 

1. วิลาสลักษณ์  ว่องไว    5. สันติ  โยธาราษฎร ์
2. ฉัตรสุดา  เชิงอักษร     6. ศิริพร หัสสรังสี 
3. พัชราภรณ์  ลีลาภิรมย์กุล 7. ทวีพงษ์ ณ น่าน 
4. นัด ไชยมงคล           8. สมคิด  รัตนบุรี 

  13.ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่
เหมาะสมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

1. ยงศักดิ์  สุวรรณเสน 3. สุวรรณ  ทิพย์เมืองพรม 
2. รุ่งทิวา   ดารักษ์ 

2558 งานวิจัยต้นน้้า 1. การสร้างเกษตรกรต้นแบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ซีรูเลียมและการขยายผล 

1. กัลยารัตน์  หมื่นวณิชกูล    

  2. การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในยางพารา
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ท า ง ชี ว เ ค มี แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง 

1. ชัชมณฑ์  แดงกนิษฐ์ นาถาวร 
2. พรทิพย์  ประกายมณีวงศ์ 
3. สุรชัย  ศิริพัฒน์ 

  3. การศึกษาอัตราของจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟตรองก้นหลุมปลูกยางพารา 

1. ประภาศิริ  ตงศิริ       3. ภรภัทร สุชาติกูล 
2. ชัยกฤษ  พรหมมา      4. สุปรานี  มั่นหมาย 

  4. ประสิทธิภาพและวิธีการใช้สารเคมีบาง
ชนิดต่อการควบคุมโรครากขาวในสวนยาง 

1. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 
2. จินตนาพร โคตรสมบัติ 
3. สุธีรา  ถาวรรัตน ์

  5. การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบการ
ผลิตยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาด 

1. พิศมัย  จันทุมา 
2. สว่างรัตน์  สมนาค 

  6. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการคาร์บอนในสวนยางของเกษตรกร
ตามสภาพแวดล้อม 

1. พิศมัย  จันทุมา      4. สายสุรี  วงษ์วิชัยวัฒน์ 
2. ศจีรัตน์ แรมลี        5. นิภาพร  ชูศรีนวล 
3. หทัยกาญจน์  สิทธา 

  7. การจัดการสวนยางที่ประสบภัยแล้งใน
พ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา อ.เลิงนกทา    จ.
ยโสธร  

1. ธงชัย  ค้าโคตร       4. รชันี  รัตนวงศ์ 
2. ศจีรัตน์ แรมลี        5. เกษตร  แนบสนิท 
3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 

  8. ศึกษาก้าลังการผลิตกิ่งตาและพันธุ์ยาง
ปี  2558 ของแปลงขยายพันธุ์ต้นยาง
เอกชน เพ่ือเผยแพร่แหล่งผลิต 

1. ธมลวรรณ  ขิวรัมย์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การพัฒนาการให้บริการตลาดกลาง
ยางพาราตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 

1. ศิรักษ์  แก้วประดับ   4. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์   
2. อัญญาณี  มั่นคง      5. จารึก  เถาว์ราม 
3. อิศวรี  เพชรรัตน์     6. อรอุมา  ประเสริฐ 
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  2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) 

1. ดวงกมล  อินทร์แก้ว 5. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. ณิชชา ปานสี       6. โสมนัส  เลิศเกียรติรัชตะ 
3. สมศักดิ์  คงสุข    7. สุรีรัตน์  แก้วงาม 
4. ศุภานิช  ศรแก้ว   8. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  3 .  โ อ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
อุตสาหกรรมยางพาราไทยในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. สุธี  อินทรสกุล     4. พัชรินทร์ ศรีวารินทร์ 
2. มณิสร  อนันต๊ะ 
3. สมมาตร  แสงประดับ 

  4.  การเปรียบเทียบระบบซื้ อขายไม้
ยางพาราระหว่างตลาดกลางไม้ยางพาราสุ
ราษฎร์ธานีกับตลาดไม้ยางพาราแบบ
ดั้งเดิม 

1. มาตุวรรณ  บุณยัษเฐียร 5.สมมาต  แสงประดับ 
2. พนัส  แพชนะ 
3. กฤษดา  สังข์สิงห์ 
4. วชรวงศ์ ชูแสง 

  5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ  ตลาด
ก ล า ง ย า ง ก้ อ น ถ้ ว ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ       

1. อนุสรณ์  แรมลี     4. รณชัย  ดาวดวง 
2. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์ 5. พรทิพย์  ประกายมณีวงค์ 
3. ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 

  6. วิเคราะห์ทางเลือกและข้อจ้ากัดการ
ผลิตยางพาราเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของชาวสวนยาง     

1. ดวงกมล  อินทร์แก้ว 5. สมจิตต์  ศิขรินมาศ 
2. ณิชชา ปานสี       6. โสมนัส  เลิศเกียรติรัชตะ 
3. สมศักดิ์  คงสุข     7. สุรีรัตน์  แก้วงาม 
4. ศุภานิช  ศรแก้ว   8. อารีรัตน์  สุวรรณการณ์ 

  7. วิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิต (GMP) ของ
อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน   

1. มณิสร  อนันต๊ะ      4. จุมพฏ สุขเก้ือ 
2. พัชรินทร์  ศรีวารินทร์ 
3. ทินกร  เพชรสูงเนิน 

  8. การเตรียมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ 

1. อดุลย์ ณ วิเชียร 

  9. การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จาก
ยางธรรมชาติ 

1. อดุลย์ ณ วิเชียร 

2559 งานวิจัยต้นน้้า 1. การวิเคราะห์พันธุกรรมลูกผสมพันธุ์
สังเคราะห ์

1. รัชนี รัตนวงศ ์
2. กิตติพัฒน์  อุโฆษกิจ 

  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตวัสดุปลูก
ยาง 

1. พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์    4. บุตรี พุทธรักษ์ 
2. สายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์  5. ทรงเมท สังข์น้อย 
3. ธงชัย ค้าโคตร         6. พิเชฏฐ์ พร้อมมูล 

  3. การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจ
รับรองการพัฒนาพันธุ์ยางของเกษตรกร
และเอกชน 

1. ภัทรา  กิณเรศ     7. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 
2. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์   8. นรสิา  จันทร์เรือง   
3. ศุภมิตร  ลิมปิชัย    9. วราวุธ  ชธูรรมธัช 
4. นิพัฒน์  คงจินดามุนี 10. พรรษา  อดุลยธรรม   
5. กฤษดา  สังข์สิงห์ 11. นภาวรรณ   เลขะวิพัฒน์   
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6. พิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ 
  4. ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์มูคูนาใน

จังหวัดอุบลราชธานี 
1. กัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล 
2. สาคร รจนัย 

  5. การศึกษาเบื้องของลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร์ของการงอกใหม่ของเปลือก
ยางพารา 

1. หทัยกาญจน์ สิทธา 
2. ประศาสตร์ เกื้อมณี 

  6. วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของ
เชื้อพันธุ์ยางโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือ
จัดท้าฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมยางพารา 

1. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 

  7. ประสิทธิภาพและวิธีการใช้แม่ปุ๋ย
ไนโตรเจนบางชนิดและก้ามะถันผงต่อการ
ป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาว ของ
ยางพาราในแปลงปลูกใหม่        

1. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 
2. สมคิด ด้าน้อย 

  8. ความไม่สมดุลของลิงเกจและ        การ
ท้ า  Association mapping เ พ่ื อ ห า
ความสั ม พันธ์ กั บลั กษณะทนแล้ ง ใน    
ยางพารา 

1. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
3. รัชนี รัตนวงศ ์
4. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

  9.  การศึกษาค่าชลศักย์ของน้้ า ในใบ
ยางพารา        

1. สุมิตร คุณเจตน์ 
2. กฤษฎา สังข์สิงห์ 

  10. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์และสัณฐาน
วิทยาของใบท่ีบ่งชี้การทนแล้งในยางพารา 

1. พัชรียา บุญกอแก้ว     4. พรสุดา ศิริรักวงษา  
2. อรพินท์ อุนาพรม 
3. ดอกแก้ว จุระ 

  11. ความแตกต่างของคาร์บอนไอโซโทป
และประสิทธิภาพการใช้น้้าในต้นยางพารา 

1. บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 
2. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 
3. ณิชชา กันต์ปานนท์ 

  12. การเกิดฟองอากาศในไซเล็มและ
สัณฐานวิทยาของไซเล็มในพันธุ์ยางจาก
แหล่งก้าเนิดเดิม 

1. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 
2. กฤษฎา สังข์สิงห์ 
3. แหวนพลอย จินากูล 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การพัฒนาโรงรมควันยางพาราแบบ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

1. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล      3. ไมตรี มีทอง 
2. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ 

  2. ค่าใช้จ่ ายการตลาดยางในระดับผู้
ส่งออก 

1. สุธี อินทรสกุล 
2. จารึก เถาว์ราม 

  3. การวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
แปรรูปยางของสถาบันเกษตรกร 

1. สมจิตต์  ศิขรินมาศ  4. สุรีรัตน์ แก้วงาม  
2. สมศักดิ์ คงสุข       5. อารีรัตน์  สุวรรณการณ ์
3. ศุภานิช ศรแก้ว 
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  4. การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
ตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ 

1. สมมาต แสงประดับ  5. วิลาสลักษณ์ ว่องไว 
2. จรัญ ศรีอภัย         6. วชรวงศ์ ชูแสง 
3. อัญญารัตน์ มานะจิตต์   7. ทวัชชัย เกิดเดช   
4. ผกาวรรณ แสงประดับ 

2560 งานวิจัยต้นน้้า 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-
CH-37/1/1 

1. ศจีรัตน์  แรมลี     3. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     
2. กรรณิการ์  ธีระวัฒนสุข 

  2. การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะน้า
ปี 2554 ในแปลงเอกชน 

1. ศจีรัตน์  แรมลี      3. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์ 
2. กฤษดา  สังข์สิงห์    4. นิโรจน์  รอดสม 

  3. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน้าชุดที่ 1 ใน
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. ศจีรัตน์  แรมลี    
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     

  4. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน้าชุดที่ 1 ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

1. ศจีรัตน์  แรมลี    
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     

  5. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน้าชุดที่ 1 ใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

1. ศจีรัตน์  แรมลี    
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     

  6. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน้าบางพันธุ์ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ความสูง 
300 - 600 เมตรจากระดับน้้าทะเล 

1. เกษตร แนบสนิท  
2. ศจีรัตน์  แรมลี    
3. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     

  7. การทดสอบพันธุ์ยางแนะน้าบางพันธุ์ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ความสูง
มากกว่า 600 เมตรจากระดับน้้าทะเล        

1. เกษตร แนบสนิท  
2. ศจีรัตน์  แรมลี    
3. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์     

  8. การสร้างสายพันธุ์ยางทนแล้ งโดย
วิธีการปลูกถ่ายยีน 

1. วิทยา พรหมมี     
2. ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 

  9. การผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ชุดที่ 2       1. รัชนี  รัตนวงศ ์
  10. การจัดระดับการเติบโตของต้นยาง

พันธุ์ RRIT 251 ระยะก่อนเปิดกรีด     
1. ภรภัทร  สชุาติกูล   

  11 .  กา รขยาย พันธุ์ ย า ง โ ดยวิ ธี ก า ร
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชในสภาพปลอดเชื้อ     

1. วิทยา พรหมมี     
 

  12. การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้ม
ชั้นในเมล็ดยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ     

1. วิทยา พรหมมี     
 

  13. อิทธิพลต้นตอต่อความเข้ากันได้ของ
เนื้อเยื่อจากการติดตากับต้นตอขนาดเล็ก     

1. วิทยา พรหมมี 
2. กฤษดา สังข์สิงห์     
3.ธีระพงศ์ โทนุสิน 

  14. การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่
เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบจุด
ก้างปลาโดยวิธี Association       

1. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์ 
2. อารมณ์  โรจน์สุจิตร   
3. หทัยกาญจน์  สิทธา 
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  15. ปฏิกิริยาความต้านทานโรคใบจุด
ก้างปลาของพันธุ์ยางพารา 

1. อารมณ์ โรจน์สุจิตร    4. สุธิรา วงศ์ทอง     
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์       5. หทัยรัตน์ เด็กหลี     
3. สนิท นาคเจริญ         6. จันทร์เพ็ญ บุญนิธิ 

  16. กายวิภาคศาสตร์ของใบยางพันธุ์
ต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลา 

1. หทัยกาญจน์ สิทธา    
2. ปวีณา ไตรเพิ่ม 

  17 .  ประ เมิ น อัต ร าปุ๋ ย ไน โตร เ จ นที่
เหมาะสมกับยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตเนื้อ
ไม้สูง 

1. เกษตร แนบสนิท 
2. นภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์            
3. ศจีรัตน์ แรมลี     

  1 8 .  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้านวณสูตรปุ๋ยที่
เหมาะสมส้าหรับสวนยางพารา 

1. นริสา จันทร์เรือง     
2. นิลวัฒน์  นลิสุวรรณ 

  19. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ธาตุ
อาหารของยางพันธุ์ RRIM 600 

1.  ภรภัทร  สุชาติกูล  

  20. การเพ่ิมผลผลิตน้้ายางด้วยนวกรรม
การกรีดสั้นร่วมกับอุปกรณ์บรรจุแก๊ส 
ethylene 

1. นริสา  จันทร์เรือง 
2. ปิยดา  นาวรรณ์ 

  21. การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบการ
ผลิตยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เทคโนโลยีสะอาด 

1. พิศมัย  จันทุมา     
2. สว่างรัตน์ สมนาค 

  22. การผลิตเมล็ดพืชคลุมซีรูเลียมเพ่ือ
จ้าหน่ายให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

1. เกษตร แนบสนิท 
 

  23. แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการเสริม
รายได้แบบเห็นผลจริงในสวนยางของ
เกษตรกรโดยการยางแห่งประเทศไทย 

1. เกษตร แนบสนิท 
 

  24. เสริมรายได้ของเกษตรกรในสวนยางที่
มีร่มเงา          

1. นริสา  จันทร์เรือง 
2. วิเชียร  หงษ์มณี 

  25. การผลิตยางช้าถุงคุณภาพดีตาม
ค้ าแนะน้ า พันธุ์ ย างปี  2559 เ พ่ือการ
กระจายพันธุ์ดีให้เกษตรกรในภาค     

1. เกษตร แนบสนิท 
 

  26. มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์
จากการชะล้างหน้าดินในสวนยาง 

1. พิศมัย  จันทุมา     
2. สว่างรัตน์ สมนาค 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการส้านักงาน

1. จารึก เถาว์ราม      5. ปรญิญา แก้วประดับ 
2. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์  6. สิริรัตน์ รัตนมนตรี 
3. สุรีรัตน์ แก้วงาม    7. สุธี สุภัทรชัยวงศ์  
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ตลาดกลางยางพาราของ  การยางแห่ง
ประเทศไทย 

4. ประนอม สิมละคร  8. ทรงศักดิ์ สุระวิชัย 

  2 .  ก๊ า ซ ที่ มี ก ลิ่ น เ ห ม็ น จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมยางดิบที่ส่งผลต่อชุมชนและ
สภาวะสิ่งแวดล้อม 

1. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล     
2. สายใจ วารี     
3. อนุรักษ์ บุญมาก 

2561 งานวิจัยต้นน้้า 1. การทดสอบโมเลกุลเครื่องหมายไมโคร
แซทเทิลไลท์ที่ควบคุมการให้ผลผลิตและ
การเจริญเติบโตในยางพารา 

1. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์  
2. รัชนี รัตนวงศ ์

  2. การพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้า
ยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน 

1. วิทยา พรหมมี 
2. สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 
3. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ 

  3 .  กา ร วิ เ ค ร าะห์ ค วามสั ม พันธ์ ของ
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  SNPs ข อ ง ยี น ที่ มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะผลผลิตในพันธุ์
ยางจากแหล่งก้าเนิดเดิม 

1. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
3. รัชนี รัตนวงศ ์

  4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแป้งและน้าตาลใน
ต้นเพ่ือพัฒนาการวางแผนระบบกรีดและ
เพ่ิมผลผลิตยาง        

1. พิศมัย จันทุมา 
2. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล  
3. อัญชีรา วิบูลย์จันทร 

  5. การจัดทาค่ามาตรฐานเพ่ือการวินิจฉัย
สถานะธาตุอาหารในดินและใบสาหรับ
ยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT  251  

1. ภรภัทร สชุาติกูล 
2. อรพิน หนูทอง 
3. จิตติลักษณ์ เหมะ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1.การศึกษาศักยภาพการแข่งขันของ
โรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง 

1. ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์  4. ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ 
2. กิตติพงษ์ ซิ้มสมบูรณ์  5. อรอนงค์ เวียงแก้ว 
3. พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร 

2562 งานวิจัยต้นน้้า 1. ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี
ต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 

1. ภรภัทร สชุาติกูล    3. นิศารัตน์ ทวีนุต 
2. สุปรานี มั่นหมาย 

  2. การประเมินระดับธาตุอาหารที่จ้ากัด
การเจริญเติบโตของยางพาราและอาการ
ผิดปกติท่ีแสดงออก 

1. ภรภัทร สชุาติกูล 
2. ธมลวรรณ โทนุสิน 

  3 .  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ ช้ ปุ๋ ย
แอมโมเนียมซัลเฟต และก้ามะถันผง
ควบคุมโรครากขาวของยางพาราร่วมกับ
การปลูกขมิ้นชันในแปลงปลูกแทน 

1. อารมณ์  โรจน์สุจิตร 
2. ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร 
3. ภรภัทร สชุาติกูล 
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  4 .  การประ เมินผลผลิ ตชี วมวลและ
คุณสมบัติทางพลังงานของยางพาราเพ่ือใช้
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล        

1. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
2. ธมลวรรณ โทนุสิน 
3. พูนสิน มณีสาร 
4. ทรงยศ โชติชุติมา 
5. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 

  5.  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา     

1. นริสา จันทร์เรือง 
2. นิลวัฒน์  นลิสุวรรณ 
3. สมพร อินทร์แก้ว 

  6. การบริหารจัดการและเพ่ิมความรู้ด้าน
โรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดย
ใช่หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ MobileUnit 

1. นริสา จันทร์เรือง    5. ประไพร ไตรภูมิ 
2. อุบล เล็กสุทธิ์ 
3. วิศาล เพ็ชรรัตน์ 
4. วิรัตชัย สุนแก้ว 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. รูปแบบและทางเลือกในการจ้าหน่าย
ผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวน
ยาง 

1. ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์    4. อรอนงค์ เวียงแก้ว 
2. ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์  5. ลดาวัลย์ มาตรา 
3. พรธิรัฐฐ์  พจนสุนทร   6. เกียรติศักดิ์ ษารักษ์ 

  2. การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั้ง
ระบบเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
กิจกรรมที่1 วิเคราะห์สถานการณ์การ
น้าเข้า ประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของยางไทยและคู่แข่งในตลาดจีน 
รวมถึงตลาดที่ส้าคัญของโลกกิจกรรมที่2 
พัฒนาแบบจ้าลองอุปสงค์ความต้องการ
น้าเข้ายางของประเทศจีน 

1. อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์ 
2. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 
3. อธิชา อินทอง 
4. วรฤทัย สุนทรสนิท 

  3. การวัดปริมาณเนื้อยางในน้้ายาง     สด 
(%DRC) โดยใช้ Hydrometer           เพ่ือ
การหาตัวแทนทางสถิติใน ระดับประเทศ
และใช้ในการซื้อขาย 

1. ณพรัตน์  วิชิตชลชัย 
2. ทศพล ผังวิวัฒน์  
3. เสงี่ยม บุญมาศ 
4. พีรศุษม์ แม้นเหมือน 

  4. อิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตยางก้อนถ้วยและยาง
แท่งต่อสมบัติของยางที่ได้       

1. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล    
2. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ 
3. ไมตรี มีทอง 

  5 .  ก า ร ผ ลิ ต น้้ า ย า ง ข้ น ป ร า ศ จ า ก 
TMTD/ZnO ชนิดเพิ่มมูลค่า 

1. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล     3. อดุลย์ ณ วิเชียร 
2. อนุรักษ์ บุญมาก       4. นยันา ใจรังษี 

  6. การผลิตเท้าเทียมจากยางธรรมชาติเพ่ือ
ใช้ในประเทศและการส่งออก 

1. ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล    4. วีระยุทธ หล้าหลี 
2. อนุรักษ์ บุญมาก      5. อดุลย์ ณ วิเชียร 
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3. วีรยุทธ คงเทพ 

  7. โครงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบส้าหรับ
ห้องปฏิบัติการ ทดสอบน้้ายางข้น และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร ์

1. ช่อมาลี กสิบาล       5. สมุนา แจ่มเหมือน 
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
3. ภัทรสุดา เปลี่ยนสุวรรณ 
4. สุภิญญา โคตรมา 

  8 .  กา รผลิ ตย า ง รั ดขอ งจากน้้ า ย า ง
ธรรมชาติ         

1. ราตรี สีสุข           4. สุภญิญา โคตรมา 
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์  5. สุมนา แจ่มเหมือน 
3. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์      6. เมตตา สุขเจริญ 

  9. การพัฒนาแผ่นรองเท้าส้าเร็จรูปจาก
ยางธรรมชาติส้าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรครอง
ช้้า และโรคเท้าแบน 

1. ราตรี สีสุข         5. ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์ 
2. เมตตา เจริญสุข   6. จรรย์สมร ผลประเสริฐ 
3. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์   7. ธงพงษ์ หาญยุทธ 
4. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์     8. เพ็ญสุภา พิมพ์จันทร์ 

2563 งานวิจัยต้นน้้า 1. ศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที่
ประสบความส้าเร็จ 

1. ฐิตาภรณ์  ภูมิไชย์     6. ณัฐวุฒิ   สารกุล 
2. ปิยดา  นาวรรณ์       7. ธงชัย  แขดวง 
3. สมศักดิ์  สัพโส         8. วารินทร์  นิ่งราวี 
4. โชคชัย  บุญชัยสุริยา  9. พิเชฏฐ์  พร้อมมูล 
5. นิชุมา  เทพมณี        10. พรศรี อินทร์แจ้ง 

  2. การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาสม 
(GAP) เพ่ือผลิตน้้ายางคุณภาพดีของกลุ่ม
สหกรณ์ โรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัด
ตรัง 

1. พิศมัย จันทุมา 
2. สมสิริ เหล็กเพชร 

  3. การให้ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยยางพารา
ตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช
ร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน        

1. ภรภัทร สชุาติกูล 
2. ธมลวรรณ โทนุสิน 
3. เกษตร แนบสนิท 

  4. การส้ารวจและติดตามสถานการณ์การ
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก เ ชื้ อ ร า 
Pestalotiopsis sp.  ใ น เ ข ต ภ า ค ใ ต้      
ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน 

1. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
3. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 

  5. การส้ารวจและติดตามสถานการณ์การ
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก เ ชื้ อ ร า 
Pestalotiopsis sp.  ใ น เ ข ต ภ า ค ใ ต้
ตอนล่าง     

1. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
3. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 

  6. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ   โรค
ยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis 
sp. 

1. กฤษดา สังข์สิงห์ 
2. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ 
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  7. การส้ารวจผลกระทบของโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา Pestalotiopsis sp.  ต่อผลผลิต
ยางพารา และการแพร่ระบาด  ต่อพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

1. อุบล เล็กสุทธิ์       5. วิรัตชัย สุนแก้ว 
2. ภรภัทร สชุาติกูล   6. ประไพ ไตรภูมิ 
3. อารมณ์ โรจน์สุจิตร 
4. วิศาล เพ็ชรรัตน์ 

 งานวิจัยกลาง
น้้า-ปลายน้้า 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของ 
สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice (GMP) 
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการลดต้นทุนการ
ผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกร 
ที่ได้รับมาตรฐาน   Good Manufacturing 
Practice (GMP) 
กิจกรรมที่ 2 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์
ในการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบัน
เ ก ษ ต ร ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น  Good 
Manufacturing Practice (GMP) 
กิจกรรมที่ 3 ดัชนีความสุขของบุคลากร/
แรงงานของสถาบัน  เกษตรกรที่ได้รับ
ม า ต ร ฐ า น  Good Manufacturing 
Practice (GMP) 

1. อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์  
2. ปนัทพร เรืองเชิงชุม  
3. จันจิรา พ่วงทอง 
4. อธิชา อินทอง  
5. อรอุมา ประเสริฐ 
6. อิศวรี เพชรรัตน์ 

  2. การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ
และผลิตภัณฑ์ยางอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทดแทนการน้าเข้าภายใต้ความร่วมมือ
กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

- ศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนา
หุ่นจ้าลองส่วนหัวจากยางพาราเพ่ือฝึกหัด
ท้าหัตถการทางจักษุ  

-  การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ
รองรับจากยางธรรมชาติเพ่ือลดแรงกด
ขณะนอนคว่้าของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดิน
หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 

1. วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ 
2. นฤมล แก้วโรจน์ 
3. ราตรี สีสุข 
4. ฐิติพร รัตนพจนารถ 

  3 .  เฝื อกเท้ าส้ าหรับลู กช้ า งจากยาง
ธรรมชาติ NR 

1. ศุภฤกษ์ อภิสราพิพัฒน์  5. ราตรี สีสุข 
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์  6. วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ 
3. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์      7. วรางคณา ลังการ์พินธุ์ 
4. นพดล ทองเลี่ยมนาค 



กองวจิยัและพฒันาการผลติยาง สถาบนัวิจยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

  4. การผลิตน้้ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และ
ยางสกิมอิพ็อกไซด ์

1. นพดล ทองเลี่ยมนาค     3. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์  
2. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์   4. วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ 

  5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ส้าหรับงานไฟฟ้า 

1. พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์     4. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ 
2. นพดล ทองเลี่ยมนาค  5. สมเจตน์ เนียมเทศ 
3. นัยนา ใจรังษี 


