
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท:์   02-697-6504 
E-mail:     crdc13utcc@gmail.com                                        Website: http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13   

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
        126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก 
        เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 14 เมษายน 2564 

เรื่อง  ตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
 ในการประชุมวิชาการและผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 (CRDC13) 

เรียน ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

เอกสารที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและชื่อบทความ ที่ได้รับการตอบรับนำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั ้งที ่ 13 ปี พ.ศ. 2564  
(CRDC13) 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานทางวิชาการ ดังแสดงในเอกสารที่ส่งมาด้วย เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 (CRDC13) ซึ่งเป็นการ
ประชุมวิชาการที่จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTec) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ 3 หน่วยงาน คือ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่               
13 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร น้ัน 

 ทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ได้พิจารณาบทคัดย่อของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอตอบรับ
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 ปี 
พ.ศ. 2564  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง) 
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

mailto:crdc13utcc@gmail.com
http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13


 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

นางสาว กมลชนก ปัญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

โปสเตอร์ 

(Poster)

องค์ประกอบกล่ินและกล่ินส าคัญในสับปะรด (Ananas 

comosus [L.] Merr.) พันธ์ุตราดสีทอง

นางสาว กฤษณา บุญศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครสวรรค์

บรรยาย (Oral) อิทธิพลของฤดูและความเข้มข้นของน  าตาลต่อการติดเมล็ด

และพัฒนาฝักของข้าวโพดหวาน ฮอกไกโด

ผศ.ดร. กษมา ชารีโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่

นางสาว กันติยา สุวรกุล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย (Oral) ผลของการใช้สารให้ความหวานแทนน  าตาลในเคร่ืองด่ืมผง

ข้าวกล้องโฮลอินวัน  ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคอ้วน เบาหวาน 

น  าตาลสูง

ดร. กัลยา ศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

บรรยาย (Oral) การใช้ ethanol vapor releasing pad เพ่ือควบคุม

เชื อจุลินทรีย์และคุณภาพของทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค

ดร. กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การผลิตเม็ดบีดส์น  าสับปะรดผสมโปรไบโอติกด้วยเทคนิครี

เวิร์สสเฟียริฟิเคช่ัน

นาย กิรติกานต์ มุ่งกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

โปสเตอร์ 

(Poster)

องค์ประกอบเรซ่ิน ฤทธ์ิยับยั งเชื อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดการเน่า

เสียของเบียร์ และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ

อาจารย์ เกศศิรินทร์ แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โปสเตอร์ 

(Poster)

ชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ งทาง

การเกษตร ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาว

ปลี ท่ีปลูกในพื นท่ีต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์

นางสาว ขวัญรัตน์ อัสสานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย (Oral) แผ่นฉนวนหลังคาดาดฟ้าปลูกได้จากวัสดุเหลือทิ งทาง

การเกษตร

นางสาว เขมรุจิ เข็มทอง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาและสมบัติทาง

เคมีของผงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

นางสาว จรรยา มุ่งงาม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.)

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร่ี

นางสาว จันทนา โชคพาช่ืน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โปสเตอร์ 

(Poster)

การจ าแนกหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ ของประเทศไทย การจ าแนกกระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ ของประเทศไทย

ว่าท่ี ร.ต. จาตุรงค์ จงจีน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ฤทธ์ิต้านเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากมะหาด ผลของสารสกัดจากผักไชยาต่อเชื อรา Colletotrichum sp. ท่ี

เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริก

ผศ. จิราพร กุลค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โปสเตอร์ 

(Poster)

พิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบใบมะรุมต่อปลานิลแดง

ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ โพธ์ิอุบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน

โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาความเป็นไปได้ของสารเคลือบไคโตซานผสมเอเอ็ม

พีและแอนโทไซยานินในการตรวจสอบ การเกิดสภาวะท่ีไม่

ใช้ออกซิเจนในแบบจ าลองภาชนะบรรจุผลิตผลสด

ผลของวิธีการให้ความร้อนต่อการลดปริมาณจุลินทรีย์ในใบ

ต าลึง

นาย เฉลิมชัย แพะค า บริษัท เค.พี. อะโกรอินดัสทรี  จ ากัด โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ต่อการฉีดพ่นทาง

ใบเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการประเมินการเกิดโรคใบไหม้ในข้าว

 (Oryza sativa L. )

ดร. ชฎามาศ จิตต์เลขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

ประเมินพันธ์ุข้าวโพดหวานสีม่วงแดงท่ีเหมาะกับการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและชาจากไหม

นางสาว ชาลินี พินผึ ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

โปสเตอร์ 

(Poster)

การตรวจสอบการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีซดราย

นาย ไชยภร เก็บเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเก่ียวร่วมกับกรดซา

ลิไซลิคหลังการเก็บเก่ียวต่อการลดอาการไส้สีน  าตาลใน

สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

นางสาว ฐิติมา คงรัตน์

อาภรณ์

คงรัตน์อาภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

โปสเตอร์ 

(Poster)

การประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์ในมะม่วงเขียวเสวยเพ่ือการส่งออก

ดร. ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วิทยาเขตสุรินทร์

โปสเตอร์ 

(Poster)

สภาวะท่ีเหมาะสมในการพาสเจอร์ไรส์พิวเร่เย่ือหุ้มเมล็ดและ

เนื อฟักข้าวต่อปริมาณไลโคปีน และเบต้าแคโรทีน

ดร. ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของการปรับสภาพท่ีสภาวะต่างๆ ต่อการย่อยสลาย

โปรตีนด้วยเอนไซม์และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของ

กากยีสต์

ปริมาณไขอ้อยท่ีได้จากวัสดุเหลือทิ งในกระบวนการผลิตน  าตาล

ผศ. ดวงใจ มาลัย ม.มหิดล โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของการใช้แป้งมันเทศสีส้มและแป้งข้าวฟ่างต่อลักษณะ

คุณภาพของเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตน

ผศ.ดร. ธนพร ขจรผล ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จ.สกลนคร

โปสเตอร์ 

(Poster)

ลักษณะทางการเกษตร และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบผลผลิตของถ่ัวเขียว 8 สายพันธ์ุ/พันธ์ุ

นางสาว ธนาพร ม่ันจอง มหิดล บรรยาย (Oral) การศึกษาอิทธิพลของสภาวะท่ีใช้ในการชงชาโมโรเฮยะ ต่อ

ลักษณะทางเคมีกายภาพ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ และ

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

นาง ธนิดา ยงยืน มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ 

(Poster)

การอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นนางแย้ม (Clerodendrum 

chinense (osbeck) Mabb.) โดยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ

นางสาว ธมกร ตันสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

บรรยาย (Oral) ความแตกต่างกันของเทอร์พีนในมะม่วงน  าดอกไม้ 3 พันธ์ุปลูก

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

ดร. ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืช

วงศ์บานไม่รู้โรยและวงศ์ทานตะวันในกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง บน

พื นท่ีสูงภูทับเบิก ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด

เพชรบูรณ์

ผศ.ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โปสเตอร์ 

(Poster)

การวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันส าปะหลังแผ่นด้วย

เทคนิคสเปกโตรสโคปีโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบสี

ม่วงไดแอนไอออนของโอไนโตรฟีนิล

ไฮดรอกซีลามีน

นางสาว นฤมล ปิยะเสถียรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

การยับยั งเชื อรา Lasiodiplodia theobromea สาเหตุโรค

ผลเน่าของมังคุดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ดร. นิตยา ภูงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วิทยาเขตสุรินทร์

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารเคลือบผิวคาร์บอกซิล เมทิลเซลลูโลสจากใบ

ข้าวโพดต่อคุณภาพของพริกสดระหว่างการเก็บรักษา

นางสาว นิภาดา ราญมีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั งเชื อราโรงเก็บ

ในเมล็ดพันธ์ุทานตะวัน

ผศ.ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์ 

(Poster)

ฤทธ์ิการต้านเชื อราท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือมเสียของขนมปัง

ของสารสกัดจากเปลือกสับปะรด

ผศ.ดร. เนตรนภา อินสลุด สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โปสเตอร์ 

(Poster)

ระยะปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตงาอินทรีย์ในชุดดินสัน

ทราย

นางสาว บงกชมาศ โสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การใช้ประโยชน์จากกากข้าวโพดหวานเพ่ือทดแทนแป้งสาลี

ในบราวน่ี

ดร. ปรัชวนี พิบ ารุง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ งหรีดต่อการเจริญเติบโตของ

ผักกาดหอม

ผลของระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไน

เตรทในผักกาดหอม

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

ผศ.ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

ประสิทธิภาพสารเคมีอนุภาคนาโน CuO และ ZnO ในการ

ยับยั งการเจริญเส้นใยเชื อรา Pyricularia oryzae สาเหตุ

โรคไหม้ของข้าว

อาจารย์ ปุญญิศา วัฒนะชัย มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์ 

(Poster)

การผลิตโยเกิร์ตข้าวด า "แม่พญาทองด า"

นาย พงศกร นิตย์มี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลการกระตุ้นการงอกเมล็ดแคสตัส (Gymnocalycium sp.)

 ด้วยแสงสีชนิดต่างๆ และฮอร์โมน Gibberellin

ผศ.ดร. พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากรังไหมต่อการลดการเกิดสี

น  าตาลของมะม่วงน  าดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค

ประสิทธิภาพการใช้สารโซเดียมคลอไรท์ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดต่อ

การเปล่ียนแปลงคุณภาพของไมโครกรีน

รศ.ดร. พรรณจิรา วงศ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

แตงโมแผ่น : วิธีใหม่ในการเตรียมแตงโมแผ่นโดยปราศจาก

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ผศ.ดร. พริมา พิริยางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน นครปฐม

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของ Lactobacillus casei (TISTR 1463) และ 

Lactobacillus acidophilus (TISTR 1336) ต่อปริมาณ

วิตามินซี ฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียว

คุณสมบัติทางกายภาพ และชีวเคมีของฟิล์มไคโตซานผสมกรด

แกลลิก ส าหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด

ดร. เพชรพิกุล ข าอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ 

(Poster)

การแยกและคัดเลือกเชื อราไตรโคเดอร์ สปีชีส์จากดิน 

ส าหรับยับยั งเชื อรา Phytophthora colocasiae

ผศ.ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

การเพ่ิมประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมันฝร่ังด้วย

เชื อจุลินทรีย์ Rhizopus oryzae ท่ีแยกจากข้าวหมากต่อ

ฤทธ์ิต้านการท างานของเอนไซม์  HMG-CoA reductase

นางสาว เพลินพิศ ยะสินธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โปสเตอร์ 

(Poster)

ฤทธ์ิยับยั งแบคทีเรียของน  ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์

กะเพราบางชนิดต่อเชื อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

ผศ.ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต ม.เกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การใช้ GA3 และ CPPU เพ่ิมขนาดผลองุ่นรับประทานสด 

‘White Malaga’

การใช้ NAA และ CPPU เพ่ิมขนาดผลแก้วมังกรเหลือง

อิสราเอลนอกฤดู

ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

ประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมกับน  าตาลต่อการลด

ปริมาณเชื อจุลินทรีย์ในน  ายาปักแจกันและปรับปรุงคุณภาพ

ดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธ์ุสันทรายบูลหลังการเก็บเก่ียว

ดร. ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของชนิดพันธ์ุมะพร้าวทะเลทรายต่อการงอกของเมล็ด

และการพัฒนาในสภาพปลอดเชื อ

อาจารย์ เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ

พันธ์ุฮอลแลนด์

นางสาว โยทะกา รมยาสัย มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชท่ีมีผลต่อคุณภาพผล

น้อยหน่าลูกผสมพันธ์ุ ‘ฝ้ายเขียวเกษตร 2’

ผศ.ดร. รติยา ธุวพาณิชยานันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศ

ร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล

อาจารย์ ระวี เจียรวิภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิกาและโรบัส

ตาในจังหวัดสงขลา

ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง

สรีรวิทยาและคุณภาพของผลโกโก้

ดร. รัชนี ศิริยาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

การคัดเลือกพันธ์ุมะเขือเทศต้านทานโรคเห่ียวเขียว

นาง รัชนีวรรณ กุลจันทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ

ผศ.ดร. รัตนชัย ไพรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

การลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก็สชีวภาพ โดยใช้ Sodalime

 แบบหน่ึงขั นตอน และ 2 ขั นตอน

การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย : A Review

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

นาง เรวดี มีสัตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

คุณสมบัติของร าข้าวต่อวิธีการสกัดโปรตีนท่ีเหมาะสม

นาย เรวัตร จินดาเจ่ีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.)

โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาระยะเวลาในการให้น  าท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก

ข้าวไรซ์เบอร่ีท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ดร. วราภรณ์ ศรเดช ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของกากน  าตาล และคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสท่ีผลิตจาก

อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลต่อการผลิตคุกกี เพ่ือสุขภาพ

ฤทธ์ิยับยั งการท างานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนและ

เอนไซม์คอเลสเตอรอลเอสเทอเรส ของกากน  าตาลและสารสกัด

ดร. วรารัตน์ ศรีประพัฒน์ กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

การชักน าให้เกิดยอดจากชิ นส่วนข้อพลูคาวในสภาพหลอด

ทดลองเพ่ือการผลิตพืชสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ

ผศ. วัฒนา อัจฉริยะโพธา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

โปสเตอร์ 

(Poster)

สารต้านอนุมูลอิสระในน  าคั นผลส้มซ่า

ดร. วัลยา มงคลสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ

แก้วสารพัดนึก (Alocasia sanderiana  W. Bull.)

ผศ.ดร. วิมลนันทน์ กันเกตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โปสเตอร์ 

(Poster)

อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต

ของผักคะน้า และการสะสมธาตุไนโตรเจนภายใต้สภาพดิน

ลูกรัง

ดร. วิศณีย์ โพธ์ิหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

โปสเตอร์ 

(Poster)

การบรรจุแบบปรับบรรยากาศต่อคุณภาพเมล็ดในพริกแห้ง

พันธ์ุ ‘หัวเรือ’ ระหว่างการเก็บรักษา

นาง วิสะนี เหนือเมฆิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของบรรจุภัณฑ์ขายปลีกต่อคุณภาพ และการประเมินอายุ

การวางจ าหน่าย ของกล้วยหอมทอง (Musa acuminata)

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

ผศ. ศยามน ปริยาจารย์ Udonthani Rajabhat University โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพพุดดิ งธัญชาติ

ผศ. ศรัญญา วอขวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของสารเพ่ิมความคงตัวต่อคุณภาพของไอศกรีมเชอร์เบท

มะม่วงมหาชนก

ดร. ศริสา ทวีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของการใช้มิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในการทดแทนไข่แดง

บางส่วนต่อลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส  องค์ประกอบ

ทางกายภาพและเคมีของชิฟฟ่อนเค้กดร. ศศิธร ธงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ฤทธ์ิต้านเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบไชยา

นางสาว ศิรดา สังสินชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

อิทธิพลของการอบแห้งท่ีมีต่อสมบัติและสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก

การพัฒนาแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก

รศ.ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Poster)

การวิเคราะห์การท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านถ  าเสือ :การ

ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาว สุกัลยา ศิริฟองนุกูล กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

การอนุรักษ์เชื อพันธุกรรมเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื อ การอนุรักษ์พืชสกุล Kaempferia ด้วยเทคนิคการชะลอการ

เจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื อ

ดร. สุชีรา เหล่าเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการปรับสภาพชานอ้อยด้วย

ไมโครเวฟร่วมกับกรดซัลฟูริกโดยวิธีพื นผิวตอบสนอง

นางสาว สุดใจ ล้อเจริญ สถาบันวิจัยพืชสวน โปสเตอร์ 

(Poster)

ศึกษาเปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของพริกขี หนูหัวเรือ

ในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

เปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของพริกช่อในศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษและไร่เกษตรกร

ผศ.ดร. สุนันท์ นวลเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของความเข้มข้นของเอทานอลต่อการสกัดสารประกอบฟี

นอลิก และฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระของมะแป่ม

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

ผศ.ดร. สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลการยับยั งร่วมของการใช้เกลืออนินทรีย์กลุ่ม GRAS 

ร่วมกับ water activity ต่ออัตราการเจริญของเชื อรา 

Aspergillus flavus ท่ีคัดแยกได้จากพริกไทยด า (Piper 

nigrum L.)

ดร. สุพินญา บุญมานพ กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

การอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพ

ปลอดเชื อ

ดร. สุภาภรณ์ เลขวัต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาคุณสมบัติพรีไบโอติกของแป้งชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะ

ส าหรับจุลินทรีย์พรีไบโอติกท่ีมีความสัมพันธ์กับโรคล าไส้

แปรปรวน

ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด

 ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และการอยู่รอดของเชื อโพรไบโอติก

ในโยเกิร์ตผงจากถ่ัวลูกไก่หลังการท าแห้งแบบพ่นฝอย

นางสาว สุวนันท์ ยอดสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (บางขุนเทียน)

โปสเตอร์ 

(Poster)

ผลของกระบวนการออกซิเดช่ันชั นสูง (H2O2/UV-C) ร่วมกับ

ฟองก๊ำซขนำดไมโครนำโนต่อกำรกระตุ้นกำรสร้ำงสำรพฤกษ

เคมี และสำรต้ำนอนุมูลอิสระใน

ไมโครกรีนไควำเระ

ดร. เสาวนิตย์ โพธ์ิพูนศักด์ิ กรมวิชาการเกษตร บรรยาย (Oral) การทดสอบประสิทธิภาพเชื อรา  Metarhizium anisopliae

 ในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด

ผศ.ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการวัดค่าสีมะเขือเทศด้วยสมาร์ท

โฟนและกล้องดิจิทัล

ดร. อภิญญา วงศ์เป้ีย กรมวิชาการเกษตร โปสเตอร์ 

(Poster)

องค์ประกอบในน  ามันหอมระเหยของพืชสกุลขมิ นท่ีเก็บ

รวบรวมจากพื นท่ีสูงภูทับเบิก

ผศ.ดร. อรลัดา เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วิทยาเขตสุรินทร์

โปสเตอร์ 

(Poster)

การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายฟอสเฟตจากดินแปลงนาข้าว

อินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหม่ีอบแห้งเสริมผงจิ งหรีด

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)



 

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานและช่ือบทความท่ีผ่านการประเมินและตอบรับการน าเสนอผลงานในงาน CRDC13

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สถำบัน/มหำวิทยำลัย/บริษัท รูปแบบ

กำรน ำเสนอ

ช่ือเร่ืองท่ี 1 ช่ือเร่ืองท่ี 2

นางสาว Maneerat Meeploy Thailand Institute of Scientific and 

Technological Research

โปสเตอร์ 

(Poster)

การสกัดโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ด้วยระบบ

สารละลายน  าสองวัฏภาคท่ีมีของเหลวไอออนิกเป็น

องค์ประกอบและตรวจวัดปริมาณน  าตาลโมเลกุลเด่ียวในโพลี

แซคคาไรด์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

นางสาว Pimrawee Kusslanupap Mahidol university บรรยาย (Oral) The effect of isomaltose in energy products on 

physicochemical properties sensory evaluation and 

sugar releasing by in vitro digestion

Miss Zaryab Raza King Mongkut's University of 

Technology Thonburi

โปสเตอร์ 

(Poster)

Effect of tea extract on the inhibition of banana 

crown rot pathogens

ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โปสเตอร์ 

(Poster)

การใช้สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ งเพ่ือสุขภาพ

ผศ. ชัชฎาพร องอาจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โปสเตอร์ 

(Poster)

การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในมะม่วงหาวมะนาวโห่เพ่ือ

พัฒนาเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ

ส ำเนำถูกต้อง

(ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลำง)
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