
 

 

ภาคโปสเตอร์ ห้องออนไลน์ที่ 2 
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 

กลุ่ม PE ด้านสารสกัดและเอนไซม ์
 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 

PE-001 ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพทางจุลชีววทิยาและสมบัติทางเคมีของผงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  
เขมรุจิ เข็มทอง  วชิราภรณ์ผิวล่อง สุรศักดิ์ สจัจบุตร จารรุัตน์ เอี่ยมศิริ ศิริลกัษณ์ ชูแก้ว 

9 

PE-002 สารต้านอนุมูลอิสระในน้ำคั้นผลส้มซ่า 
วัฒนา อัจฉริยะโพธา สินีนาถ สุขทนารักษ์  เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 

10 

PE-003 ผลของความเข้มข้นของเอทานอลต่อการสกัดสารประกอบฟีนอลิก 
และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของมะแป่ม 
สุนันท์ นวลเพ็ง  กษมา ชารีโคตร  จริยา นิวงศา   

11 

PE-004 องค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยของพืชสกุลขมิ้นที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่สูงภทูับเบิก  
อภิญญา วงศ์เปีย้ ชลลดา สามพันพวง ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย ์กัญญาภรณ์ พพิิธแสงจันทร์ วนิัย 
สมประสงค์ สมชาย บุญประดบั 

12 

PE-005 ฤทธิต์้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากมะหาด 
จาตุรงค์ จงจีน ศศิธร ธงชัย 

13 

PE-006 ผลของสารสกัดจากผักไชยาต่อโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) ในพริก 
จาตุรงค์ จงจีน ศศิธร ธงชัย 

14 

PE-007 องค์ประกอบเรซิ่น ฤทธิย์ับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทีก่่อให้เกิดการเน่าเสียของเบียร์ และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระจากสารสกัดฮอปส ์
กรษิฐา เดชวัน  กิรตกิานต์ มุง่กลาง ภาณุพงศ์ สุ่มหิรัญ มงคล เพ็ญสายใจ 

15 

PE-008 
 

ฤทธิย์ับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนและเอนไซม์คอเลสเตอรอลเอสเทอเรสของ
กากน้ำตาลและสารสกัด  
สุภาภรณ์ เลขวัต  อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ 

16 

PE-009 อิทธิพลของการอบแห้งที่มตี่อสมบัติและสารออกฤทธิท์างชีวภาพของแผ่นฟลิ์มขิงละลายในช่อง
ปาก  
ศิรดา สังสินชัย  ธีร์ธวัช เพชรพรประภาส นนท์กฤช ฮุนศรีนพรตัน์ กิตตธัช ศิริเวชพงศ์กุล ชลิดา 
เนียมนุ้ย 

17 

PE-010 การพัฒนาแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก 
ศิรดา สังสินชัย  ธีรพัฒน์ เติมธรีพรพิมล ธีรานชุ ศรีศรัณยา ชลิดา เนียมนุ้ย 

18 

PE-011 การสกดัโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ดว้ยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคที่มีของเหลวไอ
ออนิกเป็นองคป์ระกอบและตรวจวดัปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในโพลีแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคโคร
มาโตกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง  
มณีรัตน์ มีพลอย  รัตนศิริ จิวานนท์  เสาวลักษณ์ เรืองศร ี

19 

PE-012 องค์ประกอบกลิ่นและกลิ่นสำคัญในสับปะรด (Ananas comosus [L.] Merr.) พันธุ์ตราดสีทอง  
กมลชนก ปัญโญ  สมโภชน์ น้อยจินดา กิตติ โพธิปัทมะ สุริยา ฤธาทพิย์  เฉลมิชัย วงษ์อารี 

20 

PE-013 คุณสมบัติของรำข้าวต่อวิธีการสกัดโปรตีนที่เหมาะสม 
เรวดี มีสัตย์  วรียุทธ พรหมจันทร์ สดศรี เนียมเปรม กุศล เอี่ยมทรัพย์ 

21 

PE-014 การชกันำใหเ้กดิยอดจากชิ้นสว่นข้อพลูคาวในสภาพหลอดทดลองเพื่อการผลติพืชสมุนไพรอย่างมี
คุณภาพ 
วรารตัน์ ศรีประพัฒน์  ประกาย อ่อนวิมล ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ สุพินญา บุญมานพ 

22 



 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 
PE-015 ผลของการปรับสภาพที่สภาวะต่างๆ ต่อการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์และฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ 

DPPH ของกากยีสต์ 
ณัฐหทัย สุทธิวงษ์  ปิยดา สุขด ี

23 

PE-016 การเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมันฝรัง่ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Rhizopus oryzae ที่แยกจาก
ข้าวหมาก ต่อฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์  HMG-CoA reductase  
ณัฐหทัย สุทธิวงษ์  ปิยดา สุขดี เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ วสวัตติ์ ดำรงค์ธวัชชัย 

24 

PE-017 ผลของ Lactobacillus casei (TISTR 1463) และ Lactobacillus acidophilus (TISTR 1336) 
ต่อปริมาณวิตามินซี ฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขยีว 
พริมา พริิยางกรู  อชิรญา แก่นจันทร์  จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล 

25 

PE-018 พิษเฉียบพลันของสารสกดัหยาบใบมะรุมต่อปลานิลแดง  
จิราพร  กุลคำ  สมิง  จำปาศรี กิตติมา  วานิชกูล วราภรณ์ ใจเย็น 

26 

PE-019 ฤทธิต์้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบไชยา  
ศศิธร ธงชัย จาตุรงค์ จงจีน 

27 

PE-020 ฤทธิย์ับยั้งแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพราบางชนิดต่อเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิว
แทนส์ 
เพลินพิศ ยะสินธิ์  เยี่ยมศิริ มณพีิศมัย  เพชรรตัน์ ไกรวพันธุ์ 

28 

PE-096 การศึกษาสารตา้นอนุมูลอิสระในมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ 
ชัชฎาพร  องอาจ แสงอรุณ สมงิไพร 

103 

 
  



 

 

ภาคโปสเตอร์ ห้องออนไลน์ที่ 3 
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 

กลุ่ม PF ด้านอาหาร 
 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 

PF-021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่  
มัชฌิมา  แสนวัง   กษมา ชารีโคตร 

29 

PF-022 การผลิตเม็ดบีดส์น้ำสับปะรดผสมโปรไบโอติกด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน่ 
กิตติ เมืองตุ้ม 

30 

PF-023 การวเิคราะห์ปริมาณไซยาไนดใ์นมันสำปะหลังแผ่นด้วยเทคนคิสเปกโตรสโคปีโดยใช้ปฏิกริิยาการ
เกิด   สารประกอบสีม่วงไดแอนไอออนของโอไนโตรฟีนิลไฮดรอกซีลามีน   
นงนุช สังข์อยุทธ์  ชนากานต์ นาคเวช สวามินี ไชยสวัสดิ์ กนกพร ไตรวิทยากร รุ่งทิวา วงศกร
ทรัพย ์

31 

PF-024 การใช้ประโยชน์จากกากข้าวโพดหวานเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ บงกชมาศ  โสภา  เสาวนีย์ 
ฝัดศิริ ศุภรา จันทร์คืน 

32 

PF-025 ผลของการใช้แป้งมันเทศสีส้มและแป้งข้าวฟ่างต่อคุณภาพของเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตน  
ญาดา ทับทิม  ภัทรภรณ์ อุตมะโน นาถสุดา ขจรพงษ์ศรี ดวงใจ มาลัย 

33 

PF-026 ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพพุดดิ้งธัญชาติ  
ธนวรรณ  เพ็งชยั   ศยามน  ปริยาจารย์ 

34 

PF-027 ผลของกากน้ำตาล และคาร์บอกซีเมลทิลเซลลโูลสที่ผลิตจากอตุสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลต่อการ
ผลิตคุกกี้เพื่อสขุภาพ  
วราภรณ์ ศรเดช  สุภาภรณ์ เลขวัต 

35 

PF-028 การศึกษาคุณสมบัติพรีไบโอตกิของแป้งชนิดต่างๆ ที่เหมาะสำหรับจุลินทรีย์พรีไบโอติกที่มี
ความสัมพันธ์กับโรคลำไส้แปรปรวน  
ศศิวิมล พลเยี่ยม  สุภัจรี เรืองสมวงษ์  สุภาภรณ์ เลขวัต 

36 

PF-029 ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการ
อยู่รอดของเชื้อโพรไบโอติกในโยเกริ์ตผงจากถัว่ลูกไก่หลงัการทำแห้งแบบพ่นฝอย  
อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์  นภสร นิ่มกลิ่น  สุภาภรณ์ เลขวตั 

37 

PF-031 ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคณุภาพของไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงมหาชนก 
ดาริกา มากคงดี พัชรพร พรมระเรงิ ศรัญญา วอขวา 

38 

PF-032 แตงโมแผ่น : วิธีใหม่ในการเตรยีมแตงโมแผ่นโดยปราศจากการใช้วตัถุเจือปนอาหาร  
ดาริกา  คงชมแพ่ง  ธนัชชา  เทยีมเดช นิพร เดชสุข พรรณจริา วงศ์สวัสดิ ์

39 

PF-033 การผลิตโยเกิร์ตข้าวดำ “แม่พญาทองดำ”  
ปุญญิศา วัฒนะชัย  สุรีรัตน์ ราศรีดี หยาดรุ้ง สวุรรณรัตน์ 

40 

PF-034 ผลของการใช้มิวซิเลจจากเม็ดแมงลักในการทดแทนไข่แดงบางส่วนต่อลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัส  องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของชิฟฟ่อนเค้ก 
ศริสา ทวีแสง  วารินทร์ รงัวัสสา สุภาวดี บุดทะสี 

41 

PF-035 การศึกษาความเป็นไปได้ในการวัดค่าสีมะเขือเทศด้วยสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิทัล  
เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

 
 วชิชุดา สังข์แกว้ เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน ์

42 

PF-036 การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รงัสี
อินฟราเรดไกล  
รติยา ธุวพาณิชยานันท์  ดลฤด ี ใจสุทธิ์ อนุสรณ์ เชื้อสามารถ จันทนา ไพรบูรณ์ 

43 



 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 
PF-037 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งเสริมผงจิ้งหรีด 

อรลัดา เจือจันทร์  กัญญามาศ สายยศ อภิญญา การะเกต 
44 

PF-038 ประเมินพันธุข์้าวโพดหวานสีม่วงแดงที่เหมาะกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและชาจากไหม 
ชฎามาศ  จิตต์เลขา  บงกชมาศ โสภา เสาวนีย์ ฝัดศิริ ชูศักดิ์ จอมพุก 

45 

PF-039 สภาวะที่เหมาะสมในการพาสเจอร์ไรส์พิวเร่เยือ่หุ้มเมล็ดและเนื้อฟักข้าวต่อปริมาณไลโคปีน 
และเบต้าแคโรทีน 
ณัฎวลิณคล  เศรษฐปราโมทย์ นิตยา ภูงาน 

46 

PF-040 ฤทธิก์ารต้านเชื้อราทีเ่ป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของขนมปังของสารสกัดจากเปลือกสับปะรด  
นิรมล ปัญญ์บุศยกุล  เพ็ญทิชา สุขทรัพย์ อิษยา ยอดยิง่ 

47 

PF-041 การใช้สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเพื่อสุขภาพ  
วิชชุดา สังข์แก้ว  ภัชรี สิทธิกิจโยธิน สุวโรจน์ อัครพรพิทักษ ์

48 

 
  



 

 

ภาคโปสเตอร์ ห้องออนไลน์ที่ 4 
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 

กลุ่ม PP ด้าน Post-Harvest 
 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 

PP-042 การประยุกตใ์ช้รังสีเอกซ์ในมะม่วงเขียวเสวยเพื่อการส่งออก 
สุรศักดิ์ สัจจบุตร  เขมรุจิ เข็มทอง จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ ทศพล แทนนรินทร์  
นงค์นุช แจ้งสว่าง วชิราภรณ์ ผวิล่อง วณิช ลิ่มโอภาสมณี วรารัตน์ คำหวาน ศิริลักษณ์ ชูแก้ว ฐิติมา 
คงรัตน์อาภรณ ์

49 

PP-043 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากรังไหมต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลของมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อม
บริโภค  
ชลิดา ฉิมวารี สุริยัณห์ สุภาพวานิช เฉลิมชัย วงษ์อารี ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร รชา เทพษร พนดิา บุญ
ฤทธิธ์งไชย 

50 

PP-044 ผลของสารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับกรดซาลิไซลิคหลังการเกบ็เกี่ยวต่อการลด
อาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย  
ไชยภร เก็บเงิน อภิรดี อุมัยรัตนกิจ เฉลิมชัย วงษ์อารี ผ่องเพญ็ จิตอารีรัตน์ สุกัญญา เอี่ยมลออ 
รัตนา รุ่งศิริสกุล พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย 

51 

PP-045 ผลของสารสกัดจากใบชาในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคขัว้หวีเน่าของกล้วยหอม  
Zaryab Raza  กัลยา ศรีพงษ์ อภิรดี อทุัยรัตนกิจ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน ์

52 

PP-046 ประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมกับน้ำตาลต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียใ์นน้ำยาปกัแจกัน
และปรับปรุงคณุภาพดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์สันทรายบลูหลังการเก็บเกี่ยว 
วิรัญญา แพง่พนม จุฑามาศ พร้อมบุญ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน ์มัณฑนา บัวหนอง 

53 

PP-047 การศึกษาความเป็นไปได้ของสารเคลือบไคโตซานผสมเอเอ็มพีและแอนโทไซยานินในการตรวจสอบ
การเกิดสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนในแบบจำลองภาชนะบรรจุผลิตผลสด 
จุฑาทิพย์ โพธิ์อบุล  กฤษญา เนตรประไพ  พริมา พิริยางกูร 

54 

PP-048 ผลของวิธีการให้ความร้อนต่อการลดปริมาณจุลินทรียใ์นใบตำลึง 
จุฑาทิพย์ โพธิ์อบุล กนกวรรณ พุ่มนิล  พริมา พิริยางกรู 

55 

PP-049 คุณสมบัติทางกายภาพ และชีวเคมีของฟิล์มไคโตซานผสมกรดแกลลิก สำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผล
สด 
พริมา พริิยางกรู  ชลิตา แสงทอง จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล 

56 

PP-050 การบรรจุแบบปรับบรรยากาศต่อคุณภาพเมล็ดในพริกแห้งพนัธุ์ ‘หัวเรือ’ ระหว่างการเก็บรักษา 
วิศณีย์ โพธิ์หล้า  เฉลิมชัย วงษ์อารี วาริช ศรีละออง ทรงศิลป ์พจน์ชนะชัย 

57 

PP-051 การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรียใ์นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีซดราย 
ชาลินี พินผึ้ง  เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ สาวิตรี วทัญญูไพศาล 

58 

PP-052 ผลการยับยัง้ร่วมของการใช้เกลืออนินทรีย์กลุ่ม GRAS ร่วมกับ water activity ต่ออัตราการเจริญ
ของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่คัดแยกได้จากพริกไทยดำ (Piper nigrum L.)  
สุพรรณกิาร์ สมใจเพ็ง ณัฐนันท์ เนียมโสต 
 
 
 
 

59 



 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 
PP-053 ผลของสารเคลอืบผิวคาร์บอกซิล เมทิลเซลลูโลสจากใบข้าวโพดต่อคุณภาพของพริกสดระหว่างการ

เก็บรักษา  
นิตยา ภูงาม อรอุมา นิลดา วชิราภรณ์ เสาแก้ว ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์  
อาทิตยา ดวงสพุรรณ ์

60 

PP-054 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคดุต่อการยับยัง้เชื้อราโรงเก็บในเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน 
นิภาดา ราญมีชัย ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย 

61 

PP-055 ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 
เยาวรตัน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว กนกพร แตงสขุ  ชลธิชา ขนายงาม นิยม บัวบาน 

62 

 
  



 

 

ภาคโปสเตอร์ ห้องออนไลน์ที่ 5 
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 

กลุ่ม PR ด้านพืช 
 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 

PR-056 ผลของแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ต่อการฉีดพ่นทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประเมินการเกิด
โรคใบไหม้ในข้าว (Oryza sativa L. )  
เฉลิมชัย แพะคำ จตุพล คนเสงี่ยม ปิยะนันท์ ประสิงห์ วิพรพรรณ์ เนื่องเมก็ 

63 

PR-057 การแยกและคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์ สปีชีส์ จากดิน สำหรับยับยั้งเชือ้รา Phytophthora 
colocasiae  
เพชรพิกุล ขำออ่น กมลวรรณ สนใจยิ่ง 

64 

PR-058 ประสิทธิภาพการใช้สารโซเดียมคลอไรท์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไมโครกรีน  
ปุณิกา แสงสุข ปรียานุช แสงประยูร มธรุส ขุมทองวัฒนา ไชยพร เก็บเงิน มณัฑนา บัวหนอง พนิดา 
บุญฤทธิ์ธงไชย 

65 

PR-059 อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของผักคะน้า  
และการสะสมธาตุไนโตรเจนภายใต้สภาพดินลกูรงั 
จิรายทุธ เทียมสม วิมลนันทน์ กันเกต ุ

66 

PR-060 
 

ผลของกระบวนการออกซิเดชั่นชั้นสูง (H2O2/UV-C) ร่วมกับฟองก๊าซขนาดไมโครนาโนต่อการกระตุ้น
การสร้างสารพฤกษเคมี และสารต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรนีไควาเระ 
สุวนันท์ ยอดสาร พรพรรณ เลก็ขำ อารีลักษณ์ แก้วเล็ก Surisa Phornvillay  จิราพร อ่อนศรีทอง 
วาริช ศรีละออง  ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ 

67 

PR-061 ผลของปุ๋ยอัดเมด็มูลจิ้งหรีดต่อการเจริญเติบโตของผกักาดหอม  
ปรัชวนี พิบำรุง ฐิติรัตน์ แซ่วื้อ 

68 

PR-062 การเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทในผักกาดหอมที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์  
ปรัชวนี พิบำรุง กชกร ประคองสุข 

69 

PR-063 การศึกษาระยะเวลาในการให้นำ้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีผลต่อการเจรญิเติบโตและ
ผลผลิต 
เรวัตร จินดาเจีย่  จักรกฤษณ์ ศรีแสง พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี จรรยา มุ่งงาม บัณฑติา เพ็ญสุรยิะ น้ำฝน ชาชัย 

70 

PR-064 ผลของการประยุกตใ์ช้ปุ๋ยหมกัจากมูลโคนมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซเ์บอรี่  
จรรยา มุ่งงาม สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ พงศกร นิตย์มี เตชิตา ปิ่นสันเทียะ  ภัทรา ประทับกอง     เรวัตร 
จินดาเจี่ย 

71 

PR-065 ผลของชนิดพันธุ์มะพร้าวทะเลทรายต่อการงอกของเมล็ดและการพัฒนาในสภาพปลอดเชื้อ  
ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์  กุลจริา พรรณปัญญา 

72 

PR-066 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิกาและโรบัสตาในจงัหวัดสงขลา 
ชุติกาญจน์ แสนเสนาะ ระวี เจียรวิภา 

73 

PR-067 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอ่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีรวทิยาและคุณภาพของผลโกโก้ 
นัฐริษา ลิ่มจำเรญิ  อดิเรก รักคง สุภาณี ชนะวีรวรรณ ระวี เจยีรวิภา 

74 

PR-068 ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตงาอินทรียใ์นชุดดินสันทราย 
เนตรนภา อินสลุด พีรพันธ์ ทองเปลว  ปริญญา มรดกพนา 

75 

PR-069 ลักษณะทางการเกษตร และการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเขียว 8 สาย
พันธุ์/พันธุ ์
ธนพร ขจรผล  ณัฐธิชา คำนัลท์ พนาวัลย์ คำภา ชลธิรา แสงศิร ิ

76 



 

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 
   

PR-070 ประสิทธิภาพสารเคมีอนุภาคนาโน CuO และ ZnO ในการยับยั้งการเจริญเสน้ใยเชื้อรา Pyricularia 
oryzae สาเหตุโรคไหม้ของข้าว 
ณัฐฏพุฒ โพธิ์วรสุนทร  ปัฐวิภา สงกุมาร 

77 

PR-071 ผลการกระตุ้นการงอกเมล็ดแคสตัส (Gymnocalycium sp.) ด้วยแสงสีชนิดต่างๆ และฮอร์โมน 
Gibberellin 
พงศกร นิตย์มี ณรงค์ศักดิ์ กุลกรินีธรรม จกัรกฤษณ์ ศรีแสง เตชิตา ปิ่นสันเทยีะ ภัทรา ประทับกอง เร
วัตร จินดาเจี่ย พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 

78 

PR-072 ศึกษาเปรียบเทยีบการเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูหวัเรอื  
สุดใจ ล้อเจริญ  จีรภา ออสติน จันทนา โชคพาชื่น รัชนี ศิริยาน 

79 

PR-073 เปรียบเทียบการเติบโตและผลผลิตของพริกชอ่ในศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษและไร่เกษตรกร 
สุดใจ ล้อเจริญ  จีรภา ออสติน จันทนา โชคพาชื่น  รัชนี ศิริยาน 

80 

PR-074 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตพืชที่มีผลตอ่คุณภาพผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์‘ฝ้ายเขยีวเกษตร2’ 
โยทะกา รมยาสัย  เจนจิรา ชุมภูคำ อารยา อาจเจรญิ เทยีนหอม 

81 

PR-075 ชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ผักกาดขาวปลี ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์ 
อิสระ ตั้งสุวรรณ์ เกศศิรินทร์ แสงมณี 

82 

PR-076 การใช้ GA3 และ CPPU เพิ่มขนาดผลองุ่นรับประทานสด ‘White Malaga’   
สุวรรณา วันคำ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ ภาสันต ์ศารทูลทัต 

83 

PR-077 การใช้ NAA และ CPPU เพิ่มขนาดผลแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลนอกฤดู   
พรรณวดี แก้วมณี  ธีร์ หะวานนท์ ภาสันต์ ศารทูลทัต 

84 

PR-078 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก้วสารพัดนึก (Alocasia sanderiana  
W. Bull.) 
วัลยา มงคลสวัสดิ์  ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ มานติ นรบัติ  พลอยทิพย์ เวียงสมุทร สุกญัญา ทองเพ็ญ 

85 

PR-079 การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว 
รัชนี  ศิริยาน  เสาวนี เขตสกุล จีรภา ออสติน  วีรยทุธ ดัดตนรมัย์ รุ่งนภา ทองเครง็  ณัฎฐิมา โฆษิต
เจริญกุล 

86 

PR-080 การคัดแยกจุลินทรียย์่อยสลายฟอสเฟตจากดินแปลงนาข้าวอนิทรียใ์นจังหวัดสุรินทร์  
อรลัดา เจือจันทร์  นิอร งามฮยุ อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ 

87 

PR-081 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศบ์านไม่รู้โรยและวงศ์ทานตะวันในกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง    บนพื้นที่สูงภูทับเบกิ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ วิภาวี ชั้นโรจน์ อภิญญา วงศ์เปี้ย ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ 

88 

 
  



 

 

ภาคโปสเตอร์ ห้องออนไลน์ที่ 6 
งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 

กลุ่ม PZ ด้านอื่นๆ 
 
ลำดับ ชื่อเรื่อง หน้า 

PZ-082 การวเิคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสอื:การประยกุต์ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สาวิตรี รงัสิภัทร ์

89 

PZ-083 การอนรุักษ์เชื้อพันธุกรรมเจตมลูเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ 
สุกัลยา  ศิริฟองนุกูล 
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PZ-084 การอนรุักษ์พืชสกุล Kaempferia ด้วยเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ  
สุกัลยา ศิริฟองนุกูล 
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PZ-085 การหาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการปรับสภาพชานอ้อยด้วยไมโครเวฟร่วมกับกรดซัลฟูริก โดยวิธี
พื้นผิวตอบสนอง 
อรณิชา รูจีพันธ ์จุฑามาศ ยิ้มแย้ม สุชีรา เหล่าเจริญ ปริญญพนัธุ์ เพชรจรัส 
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PZ-086 การอนรุักษ์ดองดึงโดยวธิีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ  
สุพินญา บุญมานพ 
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PZ-087 ผลของบรรจุภณัฑ์ขายปลีกต่อคุณภาพ และอายุการวางจำหน่ายของกล้วยหอมทอง (Musa 
acuminata) 
วิสะนี เหนือเมฆิน  รัชนีวรรณ กุลจันทร์ พรธรีา รัตนรัตน์ ภทัรพร เรียงภริมย์ 

94 

PZ-088 การขยายพันธุ์ต้นนางแย้ม (Clerodendrum chinense (osbeck) Mabb.) โดยวิธกีารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
ธนิดา ยงยืน พชัรี สินุนาวา 

95 

PZ-089 การจำแนกหอมแดงจากแหลง่ปลูกต่างๆ ของประเทศไทย 
จันทนา โชคพาชื่น  รัชนี ศิริยาน  เสาวนี เขตสกุล จิรภา ออสติน 
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PZ-090 การจำแนกกระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ ของประเทศไทย 
จันทนา โชคพาชื่น  รัชนี ศิริยาน เสาวนี เขตสกุล จิรภา ออสติน 
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PZ-091 การยับยั้งเชือ้รา Lasiodiplodia theobromea สาเหตุโรคผลเน่าของมังคุดด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์  
นฤมล ปิยะเสถียรรตัน์  ผ่องเพญ็ จิตอารีย์รตัน์ วาริช ศรีละออง อภิรดี อุทัยรตันกิจ กัลยา ศรีพงษ์ 
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 
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PZ-092 การลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก็สชีวภาพ โดยใช้ Sodalime แบบหนึ่งขั้นตอน และ 2 ขั้นตอน 
วารุณี  ลิ่มมั่น  รัตนชัย  ไพรินทร์ 
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PZ-093 การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย: A Review  
วารุณี  ลิ่มมั่น  รัตนชัย  ไพรินทร์ 
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PZ-094 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ  
รัชนีวรณ กุลจันทร์ สุภาวดี ธรีธรรมากร ภัทรพร เรยีงภิรมย์ พรธีรา รัตนรัตน์  พิพัฒน์ เนียมเปรม 
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PZ-095 ปริมาณไขอ้อยที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำตาล 
ณัฐหทัย สุทธิวงษ์  เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ ปิยดา สุขด ี

102 

 


