
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี ๙ 

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร 

 

ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผูวิจยั 

ความหลากหลายทางชีวภาพ/นิเวศวิทยาปาไม 

P-01 การสํารวจพืชวงศขิงขาและเครือญาติ ไลเคน สัตวมีกระดูกสันหลัง และสตัวไมมีกระดูกสันหลังบางชนิด 

ในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูม ิ

พงศเทพ สุวรรณวาร*ี  หนูเดือน เมืองแสน  นันทศักดิ์ ปนแกว  สุรพล แสนสุข  พัฒนา สมนิยาม  ศศิธร หาสิน 

สันติ วัฒฐานะ  วณิชยา จรูญพงษ  เวชศาสตร พลเยี่ยม  สุกัญญา ลาภกระโทก และ กวิสรา เฮงธนารฐั 

P-02 ความหลากหลายของกลวยไมปาในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร เข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูม ิ

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ*  วิไลลักษณ ชินะจิตร  พัทรภรณ โชคสวัสดิ ์ พรพิศ ชูสอน และ วรชาติ โตแกว 

P-03 พรรณไมนํ้าในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บุญสนอง ชวยแกว*  วุฒิชัย ฤทธิ  ญาณพัฒน พรมประสิทธ์ิ  สุมิตานันท จันทะบุรี  ไกรฤกษ ทวีเช้ือ 

ประดิพันธ ทองแถม ณ อยธุยา  กรรณิการ ไทรงาม และ ปริศนา พันธงาม 

P-04 ความหลากหลายทางชีวภาพของไมพุมในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

สขุสรรค ชูบุญ* และ สงา แกวปุม 

P-05 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม บริเวณโซน A ศูนยปฏิบัตกิารอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลยั

ราชภฏับุรีรัมย ศูนยหนองขวาง ตําบลพรสําราญ อําเภอคเูมือง จังหวัดบุรีรมัย 

สุขสรรค ชูบุญ* และ สงา แกวปุม 

P-06 การใชประโยชนดานสมุนไพรพรรณไมในปาชุมชน ตําบลแร จังหวัดสกลนคร 

ธนวรรธน เน่ืองศรี  จงกล พูลสวัสดิ์* และ วิวัฒน ศรีวิชา 

P-07 พรรณไมในวัฒนธรรมและภมูิปญญามุขปาฐะ ในตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

สุทธิรา เซดลัค*  วิภาวรรณ เก้ียวสันเทียะ และ คมกริช วงศภาคํา 

P-08 โครงสรางของสังคมพืชไมตนในปานาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

อิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล*  ชฎาพร เสนาคณุ  ธีระพันธ จําเริญพัฒน และ จุไรรัตน ครุุโคตร 

P-09 ความอุดมสมบูรณของดินปานาสนีวนในจังหวัดมหาสารคาม 

เบ็ญจพร กุลนิตย*  ลักษณนารา ขวัญชุม และ ดาริการ บุญพันธ 

P-10 ความหลากชนิดของแมลงในอันดับไฮเมนนอพเทอรา (Hymenoptera) ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน 

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

วชิราภรณ ฟูนัน*  นราศักดิ์ บุญม ี อัญชลี นิลสุวรรณ  จักรพงษ หรั่งเจริญ  ธนภูมิ ศริิงาม  วฤชา ประจงศักดิ ์

กิตติพงษ แกวประเสริฐ 

P-11 การศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วและหอยทะเลฝาเดียวขนาดเล็ก บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุร ี

ศรุตยา จรูญพงศสวัสดิ์  รัชนีวรรณ สุมติรากิจ  สุชาย วรชนะนันท และ พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา* 

พันธุศาสตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 

P-12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาววัชพืชจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

กฤติกา แกวจํานง*  เสาวภา ดวงปาน  จรัสศรี นวลศรี และ ขวัญ นวลเจรญิ 

P-13 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของตนนาคบุตร (Mesua ferrea L.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จุฑามาศ ศุภพันธ*  วรางคณา ทรพัยสิน  นันทพร ขันทพร  วีระเกียรติ ทรัพยมี  วรวิทู มสีขุ และ สุพัตร ฤทธิรัตน 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผูวิจยั 

P-14 ผลของสภาพแสงและความเขมขนของนํ้าตาลตอการงอกและการพัฒนาของเมล็ดวานเพชรหึงในสภาพปลอดเช้ือ 

กาญจนา รุงรัชกานนท*  เยาวลักษณ ฉัตรสุวรรณ และ ภาคภูมิ สืบนุการณ 

P-15 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาตอการเก็บรักษาฝกวานเพชรหึง 

กาญจนา รุงรัชกานนท*  เยาวลักษณ ฉัตรสุวรรณ และ ภาคภูมิ สืบนุการณ 

  

P-16 เทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชอยางงายและตนทุนต่ําเพ่ือการอนุรกัษพันธุกรรมพรมม ิ

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค* 

P-17 การขยายพันธุและเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองของพืชวงศขิงบางชนิดในภาคใต 

ทัศนี ขาวเนียม*  กมลทิพย ไหลไผทอง  วุฒิชัย ศรีชวย และ สมปอง เตชะโต 

P-18 ปจจัยท่ีมีผลตอการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมะหาดในสภาพปลอดเช้ือ 

ปยนันท ชมนาวัง*  ฐิติยาพร บุญวิวัฒนไชย และ ชาญณรงค ชมนาวัง 

P-19 การศึกษาผลของสูตรอาหารตอการเจรญิเติบโตของพรรณไมนํ้าใบพาย Cryptocoryne walkeri Schott 

ในสภาพปลอดเช้ือ 

สุพัตร ฤทธิรัตน*  ครรชิต ธรรมศริ ิ สุนทรียา กาละวงศ  จุฑามาศ ศุภพันธ  ประกิต ไชยธาดา และ สุธา เกลาฉีด 

P-20 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการขยายพันธุเทายายมอม 

นิภาวรรณ จิตโสภากุล* 

P-21 RAPD screening for sex identification of Palmyra Palm in Phetchaburi Province 

Pimporn Wanawongsa  Prangtip Thuankhonrak  Chadaporn Aodton  Wuttichai Ritti 

Sumitanun Janthaburi  Yanapat Promprasit  Krairerk Taweechue  Boonsanong Chuykeaw and  

Pradipunt Thongtam na Ayudhaya* 

P-22 ความหลากหลายและความสมัพันธทางพันธุกรรมของเช้ือไรโซเบียมท่ีเขาสรางปมกับพืชตระกูลถ่ัว 

ในพ้ืนท่ีปาปกปกพันธุกรรมพืช ศูนยหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา 

จันทรเพ็ญ ประกําแหง*  สุชนมา สุขรักษาวงศ และ Luis Ernesto Garcia Garcia 

P-23 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอเห็ดปากินไดในพ้ืนท่ีปาปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. - มทร. อีสาน จังหวัดนครราชสมีา 

ศศิธร อินทรนอก*  อภิรักษ ยินมะเริง และ ธีระวุฒิ มลูอาษา 

P-24 ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจาํพันธุ และพฤกษเคมีของสัตฤาษี (ตีนฮุงดอย) 

(Paris polyphylla Sm.) ในถ่ินท่ีอยู เพ่ือการใชประโยชนดานการเกษตร 

สุพัฒธณกิจ โพธ์ิสวาง*  ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย  วินัย แสงแกว  เกษม ทองขาว  ลัดดาวัลย อินทรสังข 

จันทรเพ็ญ แสนพรหม และ พิจิตร ศรีปนตา 

เกษตรศาสตร/ภูมิปญญา 

P-25 การทดสอบผลผลติและคัดเลือกสายพันธุขาวสีพ้ืนเมืองผลผลิตสูง 

ชยุต ศรีฮากณ*ู 

P-26 ผลของการใหนํ้าตอการเจริญเติบโตของผักในพ้ืนท่ีงานเกษตรกรรมแบบประณีต ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

จุฑามาส คุมชัย*  เอ้ืองชัน ไชยธง  ธีรภัทร จันทรเขียว และ นพดล โควสวุรรณ 

P-27 ศึกษาการเขตกรรมเมาหลวง 

สุจิตรา เจาะจง*  สุดารตัน สกุลค ู วรรณวิภา พินธะ  อินทรธัชว ศรีบุตต และ วาสนา แผลติตะ 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผูวิจยั 

P-28 กระถางเพาะชําจากเศษวัสดุธรรมชาติจากการเกษตร 

สุชนมา สุขรักษาวงศ* 

P-29 การถายทอดเทคโนโลยีใชนํ้ายางพาราในงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน ระยะท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

พ้ืนท่ีโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูม ิ

พีรวัฒน ปลาเงิน*  ฐกลพัศ เจนจวัิฒนกุล และ ฤทธี หงษสาคร 

P-30 การคัดเลือกใบพืชในสวนพฤกษศาสตรเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ศูนยการศึกษา

ยานมัทรี ท่ีเหมาะสมตอการผลิตสบูใบบาง 

ศิริวัฒณา ลาภหลาย  ปรยีา รอดเหวา  วิไลลักษณ โคมพันธุ และ วราภรณ ฉุยฉาย* 

P-31 การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาศกัยภาพการบริหารการตลาดแบบมีสวนรวมของกลุมผูผลติชาเมี่ยง  

ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

เกษม กุณาศร*ี 

P-32 การจัดทําฐานขอมลูและพัฒนาเครือขายธุรกิจกรุงเขมาในจังหวัดสกลนคร 

พนิดา ใครลามเมา*  สดุารตัน  สกุลคู  กรรณิการ สมบุญ  ราตรี พระนคร  เดือนรุง สุวรรณโสภา 

และ ปาณิสรา  ประจดุทะศร ี

P-33 การศึกษาลักษณะทางชาติพันธุของชนเผาไทโยยบานอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

กันธิมา เผือกเจริญ* 

P-34 การรวบรวมขอมูลภูมิปญญากลุมชาติพันธุเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนยางนาตามภมูิปญญาอีสาน 

ชัญญรินทร สมพร*  สุทธิรา เซดลคั และ ขวัญชนก อําภา 

P-35 “ตนเทายายมอม” กับการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดสุรินทร 

สมชญา ศรีธรรม* และ วสา วงศสุขแสวง 

P-36 องคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการปลูกหมอนเลีย้งไหมของชุมชนชาวกูย ในพ้ืนท่ีตําบลบานผือ อําเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร 

วสา วงศสุขแสวง* และ สมชญา ศรีธรรม 

P-37 ภูมิปญญาการใชสมุนไพรดูแลรักษาชาง พ้ืนท่ีหมูบานชางบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตมู จังหวัดสุรินทร 

สุขใจ รัตนยุวกร*  อัษฎางค ชมดี และ สายฝน เอ่ียมเอก 

P-38 การศึกษา สํารวจ และรวบรวมภมูิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองยายโตะ  

รอบบริเวณวิทยาลยัชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

นัฐพงศ สงเนียม*  ศุภวรรณ เล็กวิไล  สุนี โชตดิิลก  อังคณา จารุพินทุโสภณ  กานตณัฏฐา เน่ืองหนุน  สื่อกัญญา 

จารุพินทุโสภณ  กิตติวรรณ สินธุนาวา  อภิศักดิ์ คูกระสังข  ฝนทิพย หอมรื่น  ศรีทวน คําวัตร  หน่ึงฤทัย ขยัน  

มรกต ศรสีมทรง และ อารีย รอดดํารงค 

เภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห/วิทยาศาสตรการอาหาร/โภชนาการ 

P-39 ฤทธ์ิการกระตุนเซลลรากผมและฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม 5α- reductase ของสารสกัดบัวผันสายพันธุขาวมงคล 

กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท*  สรนิพร อุดมพงษ  วิรินดา ชมพู  จิณาภา แสงสี  เกศนีย สารมานิตย 

รัตติกาล รักแกว และ รัตติญา บุญใบ 

P-40 การทดสอบพฤกษเคมีเบ้ืองตน การแยกสารสกัดใหบรสิุทธ์ิ และการพิสูจนเอกลักษณ  

จากเน้ือและเมล็ดเมาสายพันธุเทพนิมิต 

พงศธร ทองกระสี*  พิชาพัชร ธิติธนอภิพงษ และ ปาลิตา ชาระ 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผูวิจยั 

P-41 สมบัติทางเคมี กายภาพ ของแปงเทายายมอม และสมบัติทางประสาทสัมผสัของผลติภณัฑ  

พัชราภรณ แสงโยจารย*  จันทรเฉิดฉาย สังเกตกิจ  ภูวิพัฒน เกียรติ์สาคเรศ  ธนภัทร นมสัไธสง 

ณิชาภา สารธิยากุล และ จักรินทร สนุกแสน 

P-42 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของนํ้าผึ้งชันโรงชนิดขนเงิน (Tetragonula pagdeni Schwarz) ใน

แหลงตาง ๆ 

ศศิภาวรรณ มาชะนา*  กาญจนา ธรรมนู  สมุิตร คณุเจตน  ยศนันท วีระพล  ทอแสง วีระกุล  บุญดิศย วงศศักดิ์ 

และ ชํานาญ ภตัรพานิช 

P-43 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีมตีอคุณภาพและปริมาณแอนโธไซยานินในมันเทศกวน 

พาขวัญ ทองรักษ*  ปรานอม สุขเก้ือ และ เพ็ญนภา บุญลือ 

P-44 การศึกษาการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากมันเทศ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วชิรญา เหลยีวตระกูล*  วรรภา วงศแสงธรรม  วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ยุพิน พูนด ี

P-45 ปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด และฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระในขาวสพัีนธุพ้ืนเมือง 

15 สายพันธุ 

สุจิตรา เจาะจง*  วรรณวิภา พินธะ  ชยุต ศรีฮากณู  อินทรธัชว ศรบุีตต และ วาสนา แผลตติะ 

P-46 เปรียบเทียบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและปรมิาณฟนอลิกรวมของวัชพืชสําหรับการบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกิต ไชยธาดา*  สุนิศา หลาจิ  อาริยา สุนทรา และ จุฑามาศ ศภุพันธ 

P-47 สารสกัดฟนอลิกจากเห็ดปาบานนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม 

ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ *  ลือชัย บุตคุป และ พะงา ยืนยาว 

P-48 การพัฒนาผลิตภณัฑจากสาหรายทะเลสีนํ้าตาล (ทุน) สกุลซากัสซัม 

สุภาพร สุทิน* 

จุลชีววิทยา 

P-49 ประสิทธิภาพของเทายายมอมในการยับยั้งเช้ือกอโรคในระบบทางเดนิอาหารบางชนิด 

อรลัดา เจือจันทร* และ พัชราภรณ แสงโยจารย 

P-50 การสํารวจความหลากหลายของแบคทีเรียในดินปาสาธารณะ บริเวณตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 

กรรณิการ ชูเกียรติวัฒนา* และ ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ 

P-51 การคัดเลือกและจําแนกแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัตลิะลายฟอสเฟตจากดินในปาอนุรักษนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม 

เกศรา สุวรรณภักดี*  ศิริรัตน ดศีลีธรรม  วิจิตรา หลวงอิน และ เกศสุคนธ มณีวรรณ 

P-52 การคัดเลือกและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิตเอนไซมอะไมเลสของแบคทีเรียท่ีแยกจากดินในปานาสีนวน 

ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

มนัสชนก โยชนชัยสาร*  ศิริรัตน ดีศีลธรรม  เกศสุคนธ มณีวรรณ และ วิจิตรา หลวงอินทร 

P-53 การคัดเลือกจุลินทรียท่ีมีประโยชนในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. – หนองระเวียง : แบคทีเรยีสรางสารพิษ 

ฆาแมลง 

รสาภิรส สมวัชรจติ* และ จดิาภา สิงสาธร 

P-54 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพ้ืนท่ีเกาะกูด จังหวัดตราด 

กวินนาถ บัวเรือง*  เวชศาสตร พลเยี่ยม  สัญญา มสีิม  วสันต เพิงสูงเนิน  พิมพิศา พระภูจาํนงค  สภุัทรา โพธ์ิแกว 

พิมพา นิรงคบุตร  ภุมรินท โพนทอง  เสรี นาคนิลทอง  พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย บุญประกอบ 



ลําดับ ช่ือเรื่องและคณะผูวิจยั 

P-55 ความหลากหลายของไลเคนบนตนเต็ง (Shorea obtusa Wall.) และตนรัง (Shorea siamensis Miq.) รอบพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน*  กวินนาถ บัวเรือง  วสันต เพิงสูงเนิน  สญัญา มีสิม  สภุัทรา โพธ์ิแกว 

และ จุฑามาศ พระภูจํานงค 

P-56 ความหลากหลายของไพรีโนไลเคนในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดแพร 

สุภัทรา โพธ์ิแกว*  ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน  สัมฤทธ์ิ เส็งเล็ก  สัญญา มีสิม  พิมพา นิรงคบุตร  วสันต เพิงสูงเนิน 

และ กวินนาถ บัวเรือง 

P-57 ความหลากหลายของไลเคนวงศฟสเซียในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยาการเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดแพร 

สัญญา มีสมิ*  สุภัทรา โพธ์ิแกว  สัมฤทธ์ิ เส็งเล็ก  พิมพา นิรงคบุตร  ณัฐนันท รอดสา  วสันต เพิงสูงเนิน 

กวินนาถ บัวเรือง  ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน และ เอก แสงวิเชียร 

P-58 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเกิดสียอมออรชิลจากไลเคน Parmotrema tinctorum Hale. 

วิภาวรรณ เหล็กเพชร*  เวชศาสตร พลเยี่ยม  กวินนาถ บัวเรือง  กัณฑรยี บุญประกอบ และ เอก แสงวิเชียร 

P-59 การระบุชนิดและฤทธ์ิทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียทนความรอนท่ีแยกไดจากไลเคน 

กุสุมา บวงราบ*  ภัครพล พูลสุขโข  วงศกร พงศโสภิตานันท และ เอก แสงวิเชียร 

P-60 ราทะเลท่ีแยกจากสิ่งมีชีวิตท่ีเปนโรคในแนวปะการังบรเิวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และหมูเกาะลันตา 

จังหวัดกระบ่ี 

กลิ่นผกา ภูถาวร*  จําเรญิ บัวเรือง  อรอุมา เพียซาย  มาฆมาส สุทธาชีพ และ ธรรมศักดิ์ ยีมิน 

P-61 ราท่ีแยกจากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ชวงกอนและชวงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว  

บริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี

จําเรญิ บัวเรือง* และ กลิ่นผกา ภถูาวร 

ประมง/วิทยาศาสตรทางทะเล 

P-62 การศึกษาการใชเทายายมอมเปนสวนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุกลูกผสม 

กฤติมา เสาวกูล และ สําเนาว เสาวกูล* 

P-63 การศึกษาการใชเทายายมอมเปนสวนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิล 

กฤติมา เสาวกูล* และ สําเนาว เสาวกูล 

P-64 ชนิดและการกระจายของลิ่นทะเล บริเวณหมูเกาะแสมสาร อําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุร ี

รัชนีวรรณ สุมติรากิจ*  จุฑาศิณี จินรักษ และ พงษรัตน ดาํรงโรจนวัฒนา 

 


