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กลุ่ม PF ด้านอาหาร ห้องออนไลน์ท่ี 3

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13

ภาคโปสเตอร์ กลุ่ม PF ด้านอาหาร
PF-021 ถึง PF-041 หน้าท่ี 29-48 เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน ผศ. ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ และ ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว
(น าเสนอ 3 นาที ตอบค าถาม 2 นาที)

ห้องออนไลน์ท่ี 3 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

PF-021 การพัฒนาผลติภัณฑก์มัมีเ่ยลลีม่ะมว่งหาวมะนาวโห ่

มัชฌมิา  แสนวงั   กษมา ชารโีคตร

29

PF-022 การผลติเม็ดบดีสน์ ้าสบัปะรดผสมโปรไบโอตกิดว้ย

เทคนคิรเีวริส์สเฟียรฟิิเคชัน่

กติต ิเมอืงตุม้

30

PF-023 การวเิคราะหป์รมิาณไซยาไนดใ์นมันส าปะหลังแผน่ดว้ยเทคนคิส

เปกโตรสโคปีโดยใชป้ฏกิริยิาการเกดิ   สารประกอบสมีว่งไดแอน

ไอออนของโอไนโตรฟีนลิไฮดรอกซลีามนี  

นงนุช สงัขอ์ยทุธ ์ ชนากานต ์นาคเวช สวามนิี ไชยสวสัดิ ์

กนกพร ไตรวทิยากร รุง่ทวิา วงศกรทรัพย์

31

PF-024 การใชป้ระโยชนจ์ากกากขา้วโพดหวานเพือ่ทดแทนแป้งสาลใีนบ

ราวนี ่บงกชมาศ  โสภา  เสาวนยี ์ฝัดศริ ิศภุรา จันทรค์นื

32

PF-025 ผลของการใชแ้ป้งมันเทศสสีม้และแป้งขา้วฟ่างตอ่คณุภาพของ

เสน้พาสตา้ปราศจากกลเูตน 

ญาดา ทับทมิ  ภัทรภรณ์ อตุมะโน นาถสดุา ขจรพงษ์ศรี

ดวงใจ มาลัย

33

PF-026 ผลของคาราจแีนนตอ่คณุภาพพดุดิง้ธัญชาต ิ

ธนวรรณ  เพ็งชยั   ศยามน  ปรยิาจารย์

34

PF-027 ผลของกากน ้าตาล และคารบ์อกซเีมลทลิเซลลโูลสทีผ่ลติจาก

อตุสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลตอ่การผลติคกุกีเ้พือ่สขุภาพ

วราภรณ์ ศรเดช  สภุาภรณ์ เลขวตั

35

PF-028 การศกึษาคณุสมบัตพิรไีบโอตกิของแป้งชนดิตา่งๆ ทีเ่หมาะ

ส าหรับจลุนิทรยีพ์รไีบโอตกิทีม่คีวามสมัพันธก์บัโรคล าไส ้

แปรปรวน 

ศศวิมิล พลเยีย่ม  สภุัจร ีเรอืงสมวงษ์  สภุาภรณ์ เลขวตั

36

PF-029 ผลของอณุหภมูอิบแหง้ตอ่ปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมด 

ฤทธิก์ารตา้นอนุมลูอสิระและการอยูร่อดของเชือ้โพรไบโอตกิใน

โยเกริต์ผงจากถั่วลกูไกห่ลังการท าแหง้แบบพน่ฝอย 

อบุลวรรณา ศรมีงคลลักษณ์  นภสร นิม่กลิน่  สภุาภรณ์ เลขวตั

37

PF-031 ผลของสารเพิม่ความคงตัวตอ่คณุภาพของไอศกรมีเชอรเ์บท

มะมว่งมหาชนก

ดารกิา มากคงด ีพัชรพร พรมระเรงิ ศรัญญา วอขวา

38

ล ำดบั ชือ่เร ือ่ง หนำ้

PF-032 แตงโมแผน่ : วธิใีหมใ่นการเตรยีมแตงโมแผน่โดยปราศจากการ

ใชว้ตัถเุจอืปนอาหาร 

ดารกิา  คงชมแพง่  ธนัชชา  เทยีมเดช นพิร เดชสขุ 

พรรณจริา วงศส์วสัดิ์

39

PF-033 การผลติโยเกริต์ขา้วด า “แมพ่ญาทองด า” 

ปญุญศิา วฒันะชยั  สรุรัีตน ์ราศรดี ีหยาดรุง้ สวุรรณรัตน์

40

PF-034 ผลของการใชม้วิซเิลจจากเม็ดแมงลักในการทดแทนไขแ่ดง

บางสว่นตอ่ลักษณะทางดา้นประสาทสมัผัส  องคป์ระกอบทาง

กายภาพและเคมขีองชฟิฟ่อนเคก้

ศรสิา ทวแีสง  วารนิทร ์รังวสัสา สภุาวด ีบดุทะสี

41

PF-035 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการวดัคา่สมีะเขอืเทศดว้ยสมารท์โฟ

นและกลอ้งดจิทิัล 

เหมอืนหมาย อภนิทนาพงศ์ วชิชดุา สงัขแ์กว้ 

เสาวนยี ์เอีย้วสกลุรัตน์

42

PF-036 การศกึษาการอบแหง้โฟมสาหรา่ยผักกาดทะเลดว้ยอากาศรอ้น

และอากาศรอ้นรว่มกบัการแผรั่งสอีนิฟราเรดไกล 

รตยิา ธวุพาณชิยานันท ์ ดลฤด ี ใจสทุธิ ์อนุสรณ์ เชือ้สามารถ 

จันทนา ไพรบรูณ์

43

PF-037 การพัฒนาผลติภัณฑเ์สน้บะหมีอ่บแหง้เสรมิผงจิง้หรดี

อรลัดา เจอืจันทร ์ กญัญามาศ สายยศ อภญิญา การะเกต

44

PF-038 ประเมนิพันธุข์า้วโพดหวานสมีว่งแดงทีเ่หมาะกบัการแปรรปูเป็น

ผลติภัณฑไ์อศกรมีและชาจากไหม

ชฎามาศ  จติตเ์ลขา  บงกชมาศ โสภา เสาวนยี ์ฝัดศริ ิ

ชศูักดิ ์จอมพกุ

45

PF-039 สภาวะทีเ่หมาะสมในการพาสเจอรไ์รสพ์วิเรเ่ยือ่หุม้เมล็ดและเนือ้

ฟักขา้วตอ่ปรมิาณไลโคปีน และเบตา้แคโรทนี

ณัฎวลณิคล  เศรษฐปราโมทย ์นติยา ภงูาน

46

PF-040 ฤทธิก์ารตา้นเชือ้ราทีเ่ป็นสาเหตขุองการเสือ่มเสยีของขนมปังของ

สารสกดัจากเปลอืกสบัปะรด 

นริมล ปัญญบ์ศุยกลุ  เพ็ญทชิา สขุทรัพย ์อษิยา ยอดยิง่

47

PF-041 การใชส้ารใหค้วามหวานในผลติภัณฑพ์ดุดิง้เพือ่สขุภาพ 

วชิชดุา สงัขแ์กว้  ภัชร ีสทิธกิจิโยธนิ สวุโรจน ์อคัรพรพทิักษ์

48


