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กลุ่ม PE ด้านสารสกัดและเอนไซม์ ห้องออนไลน์ท่ี 2

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13

ภาคโปสเตอร์ กลุ่ม PE ด้านสารสกัดและเอนไซม์
PE-001 ถึง PE-020, PE-096 หน้าท่ี 9-28, 103 เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน รศ. ดร. อรพิน เกิดชูช่ืน และ ผศ. รัชนี ไสยประจง
(น าเสนอ 3 นาที ตอบค าถาม 2 นาที)

ห้องออนไลน์ท่ี 2 ขอให้ผู้น าเสนอทุกท่าน รายงานตัวเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์เวลา 12.30 น.
และ standby ก่อนน าเสนอเร่ืองของตนเอง 30 นาที

Meeting Link: ดูได้ท่ี http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13/poster-presentation/
(Platform: Cisco Webex Meeting)

ผู้น าเสนอทุกท่านสามารถ Download Application: Cisco Webex Meeting และศึกษาคู่มือการใช้งานได้ท่ี 
http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13/poster-presentation

ล ำดบั ชือ่เร ือ่ง หนำ้

PE-001 ผลของรังสแีกมมาตอ่คณุภาพทางจลุชวีวทิยาและสมบัตทิาง

เคมขีองผงสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 

เขมรจุ ิเข็มทอง  วชริาภรณ์ผวิลอ่ง สรุศักดิ ์สจัจบตุร 

จารรัุตน ์เอีย่มศริ ิศริลัิกษณ์ ชแูกว้

9

PE-002 สารตา้นอนุมลูอสิระในน ้าคัน้ผลสม้ซา่

วฒันา อจัฉรยิะโพธา สนินีาถ สขุทนารักษ์  

เบญจางค ์อจัฉรยิะโพธา

10

PE-003 ผลของความเขม้ขน้ของเอทานอลตอ่การสกดัสารประกอบ

ฟีนอลกิและฤทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระของมะแป่ม

สนัุนท ์นวลเพ็ง  กษมา ชารโีคตร  จรยิา นวิงศา  

11

PE-004 องคป์ระกอบในน ้ามันหอมระเหยของพชืสกลุขมิน้ทีเ่ก็บรวบรวม

จากพืน้ทีส่งูภทูับเบกิ 

อภญิญา วงศเ์ป้ีย ชลลดา สามพันพวง ธรีภัทร เหลอืงศภุบลูย์

กญัญาภรณ์ พพิธิแสงจันทร ์วนัิย สมประสงค ์

สมชาย บญุประดับ

12

PE-005 ฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีของสารสกดัหยาบจากมะหาด

จาตรุงค ์จงจนี ศศธิร ธงชยั

13

PE-006 ผลของสารสกดัจากผักไชยาตอ่โรคแอนแทรคโนส 

(Colletotrichum sp.) ในพรกิ

จาตรุงค ์จงจนี ศศธิร ธงชยั

14

PE-007 องคป์ระกอบเรซิน่ ฤทธิยั์บยัง้เชือ้จลุนิทรยีท์ีก่อ่ใหเ้กดิการเน่า

เสยีของเบยีร ์และฤทธิก์ารตา้นอนุมลูอสิระจากสารสกดัฮอปส์

กรษิาา เดชวนั  กริตกิานต ์มุง่กลาง ภาณุพงศ ์สุม่หรัิญ

มงคล เพ็ญสายใจ

15

PE-008 ฤทธิย์ับยัง้การท างานของเอนไซมไ์ลเปสจากตับออ่นและ

เอนไซมค์อเลสเตอรอลเอสเทอเรสของกากน ้าตาลและสารสกดั 

สภุาภรณ์ เลขวตั  อบุลวรรณา ศรมีงคลลักษณ์

16

PE-009 อทิธพิลของการอบแหง้ทีม่ตีอ่สมบัตแิละสารออกฤทธิท์าง

ชวีภาพของแผน่ฟิลม์ขงิละลายในชอ่งปาก 

ศริดา สงัสนิชยั  ธรีธ์วชั เพชรพรประภาส 

นนทก์ฤช ฮนุศรนีพรัตน ์กติตธัช ศริเิวชพงศก์ลุ ชลดิา เนยีมนุย้

17

PE-010 การพัฒนาแผน่ฟิลม์ขงิละลายในชอ่งปาก

ศริดา สงัสนิชยั  ธรีพัฒน์ เตมิธรีพรพมิล ธรีานุช ศรศีรัณยา 

ชลดิา เนยีมนุย้

18

ล ำดบั ชือ่เร ือ่ง หนำ้

PE-011 การสกดัโพลแีซคคาไรดจ์ากวา่นหางจระเขด้ว้ยระบบสารละลายน ้า

สองวฏัภาคทีม่ขีองเหลวไอออนกิเป็นองคป์ระกอบและตรวจวดั

ปรมิาณน ้าตาลโมเลกลุเดีย่วในโพลแีซคคาไรดด์ว้ยเทคนคิโครมา

โตกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 

มณีรัตน ์มพีลอย  รัตนศริ ิจวิานนท ์ เสาวลักษณ์ เรอืงศรี

19

PE-012 องคป์ระกอบกลิน่และกลิน่ส าคัญในสบัปะรด (Ananas comosus

[L.] Merr.) พันธุต์ราดสทีอง 

กมลชนก ปัญโญ สมโภชน ์นอ้ยจนิดา กติต ิโพธปัิทมะ 

สรุยิา ฤธาทพิย ์ เฉลมิชยั วงษ์อารี

20

PE-013 คณุสมบัตขิองร าขา้วตอ่วธิกีารสกดัโปรตนีทีเ่หมาะสม

เรวด ีมสีตัย ์ วรียทุธ พรหมจันทร ์สดศร ีเนยีมเปรม 

กศุล เอีย่มทรัพย์

21

PE-014 การชกัน าใหเ้กดิยอดจากชิน้สว่นขอ้พลคูาวในสภาพหลอดทดลอง

เพือ่การผลติพชืสมนุไพรอยา่งมคีณุภาพ

วรารัตน ์ศรปีระพัฒน ์ ประกาย ออ่นวมิล ภมุรนิทร์ วณชิชนานันท ์

สพุนิญา บญุมานพ

22

PE-015 ผลของการปรับสภาพทีส่ภาวะตา่งๆ ตอ่การยอ่ยสลายโปรตนีดว้ย

เอนไซมแ์ละฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ DPPH ของกากยสีต์

ณัาหทัย สทุธวิงษ์  ปิยดา สขุดี

23

PE-016 การเพิม่ประสทิธภิาพของสารสกดัเปลอืกมันฝร่ังดว้ยเชือ้จลุนิทรยี ์

Rhizopus oryzae ทีแ่ยกจากขา้วหมาก ตอ่ฤทธิต์า้นการท างาน

ของเอนไซม ์ HMG-CoA reductase 

ณัาหทัย สทุธวิงษ์  ปิยดา สขุด ีเพ็ญนภา ชลปามพกิลุเลศิ

วสวตัติ ์ด ารงคธ์วชัชยั

24

PE-017 ผลของ Lactobacillus casei (TISTR 1463) และ Lactobacillus 

acidophilus (TISTR 1336) ตอ่ปรมิาณวติามนิซ ีฟีนอลกิ และสาร

ตา้นอนุมลูอสิระในชาเขยีว

พรมิา พริยิางกรู  อชริญา แกน่จันทร ์ จฑุาทพิย ์โพธิอ์บุล

25

PE-018 พษิเฉยีบพลันของสารสกดัหยาบใบมะรมุตอ่ปลานลิแดง 

จริาพร  กลุค า  สมงิ  จ าปาศร ีกติตมิา  วานชิกลู วราภรณ์ ใจเย็น

26

PE-019 ฤทธิต์า้นเชือ้แบคทเีรยีของสารสกดัหยาบจากใบไชยา 

ศศธิร ธงชยั จาตรุงค ์จงจนี

27

PE-020 ฤทธิยั์บยัง้แบคทเีรยีของน ้ามันหอมระเหยจากพชืวงศก์ะเพราบาง

ชนดิตอ่เชือ้สเตร็ปโตคอคคสัมวิแทนส์

เพลนิพศิ ยะสนิธิ์ เยีย่มศริ ิมณีพสิมัย  เพชรรัตน ์ไกรวพันธุ์

28

PE-096 การศกึษาสารตา้นอนุมลูอสิระในมะมว่งหาวมะนาวโหเ่พือ่พัฒนา
เป็นเครือ่งดืม่สขุภาพ
ชชัฎาพร  องอาจ แสงอรณุ สมงิไพร

103


