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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
  

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั ้งที ่ 16 ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for SDGs in the Next 

Normal” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษา รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงาน

ภายนอก ส่งเสริมให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัย

ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน ผลงานวิจัยและผลงาน

นวัตกรรมที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีนี้ มีผลงานวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอ 

รวมทั้งสิ ้น 68 ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 32 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน  

36 ผลงาน  

เอกสารประมวลบทความจากการประชุมวิชาการฉบับนี้ ได้รวบรวมผลงานที่นำเสนอในการประชุมมาตีพิมพ์เพื่อ

เผยแพร่แก่ผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาในประเด็นสังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และด้านพลังงาน ซึ่งทุกผลงานล้วนแต่มีความน่าสนใจในเชิงวิชาการความรู้ใหม่ ๆ ที่นักวิจัยได้ค้นพบ ที่สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้ต่อไป 

กองบรรณาธิการ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประมวลบทความจากการประชุมฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุก ๆ ท่านและขอขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจทุกท่านที่ได้

ติดตามผลงานจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นประจำทุกปี แล้วพบกันในการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17  

ในปีต่อไป 

 

 
 

ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
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ก    Poster Presentation 

สารบัญ  

 หน้า 
• การจำแนกสบู่ดำพันธุม์ีพิษและพันธุ์ไม่มีพิษในระดับโมเลกลุ โดยการใช้เคร่ืองหมาย 

ไมโครแซทเทลไลท์และสการ์  
สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1 

• ผลของสารคล้ายบราสซินต่อลักษณะทางเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียว  
ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

13 

• ผลของการตัดยอดมันเทศในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิต 
และผลผลิตของมันเทศ 

สุพัตรา คำเรียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

18 

• ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราท่ีแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง 
ฝักสดกลิน่หอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 

ภาษิตา ทุ่นศิริ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

23 

• สหสัมพันธ์และเสน้ทางความสัมพันธ์ของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  
ในพริกขี้หนูผลใหญ่ (Capsicum annuum L.) 

บุบผา ใจเที่ยง คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

30 

• ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม 
นิมมานรดี พรหมทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

37 

• ผลของความในชืน้ดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) 

บุษบา บัวคำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

46 

• อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ดอกดาวเรือง 

นพมาศ นามแดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

54 

• อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของฝร่ังพันธุ์ “กิมจู” 
ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

65 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบีทรูทผสมน้ำแครอทและน้ำสับปะรดเสริมคอลลาเจน 
วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 

75 

• สาหร่ายเทียมจากผักไชยา  
ชุติมา ทองแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ข Poster Presentation 

สารบัญ  

 หน้า 
• การผลิตเนื้อตาลผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบลมร้อนและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ 

เม็ดไข่มุก 
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

95 

• การขยายพันธุ์ส่องฟ้าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

105 

• อิทธิพลของ NAA, BA และน้ำตาลซูโครส ต่อการเจริญของเอ้ืองคำกิ่ว (Dendrobium 
signatum Rchb.f.) ในหลอดทดลอง  

แก้วลำพัน สีดาวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

116 

• ฤทธิ์สารสกัดจากปลกีล้วยน้ำว้าในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค 
จันทรพร ทองเอกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

125 

• ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ปรัชญาพร วันชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

136 

• ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกยางรถยนต์ของประเทศไทย 
นางสาวณัฐมล ไชโยกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

146 

• การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก  
สำหรับการตรวจจับการแปรผันของข้อมลู  

นันทัชพร มาบุตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

156 

• การเตรียมหินธรรมชาติขนาดไมโครเพ่ือเสริมแรงในยางคอมปาวด์ 
พงศกร เรียงนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

169 

• ยางคอมโพสิตไมโครเซลลูโลส จากกากมนัสำปะหลัง 
เกษนภา บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

177 

• การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยซีโอไลต์ เอ ที่เตรียมจากเถ้าชานอ้อย 
ดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

185 

• ความเหมาะสมของรูปแบบการคดัแยกขยะ บริเวณอาคารเรียน 3 คณะวิทยาศาสตร์        
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณา สายแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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ค    Poster Presentation 

สารบัญ  

 หน้า 
• ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ 

ผลิตกระติบข้าว บ้านนาสะไมย์ จังหวัดยโสธร 
สุนทรี สารางคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

204 

• พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มของผู้ประกอบอาชีพขายอาหาร  
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

216 

• เปรียบเทียบมาตรฐานและกฎหมายสำหรับเตรียมสถานที่ทำงานที่มีสุขภาวะของคนสูงวัย 
สุพฒัท์ มณีโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

228 

• ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  

มินตรา สาระรักษ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

241 

• คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
สุวรรณา ภัทรเบญจพล คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

252 

• การประเมินเบ้ียประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 
ความดันโลหิต ภาวะเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือด ด้วยตัวแบบการถดถอย 
โลจิสติคพหุกลุม่ 

มัสฤณ นพศรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

263 

• แนวทางการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในการเกิดภาวะโรคอ้วนของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  
โดยใช้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม 

บุษบา ศีลาอ่อน คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

279 

• การศึกษาสถานการณ์การหาซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือควบคุมน้ำหนักตัวของผู้บริโภค 
ในมุมมองของร้านยา ประเภท ข.ย.1 กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 10  

เนตรติยา สนิทวัฒนากลุ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

289 

• การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินและสารสกัดจากข่อย  
เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผลในช่องปาก 

เกษร เมรตัน์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  

297 

• ปัจจัยของตัวทำละลายต่อความสามารถในการสกัดสารเคอร์ซิตินจากใบมะรุม 
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

307 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal 

 

ง Poster Presentation 
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 หน้า 
• การพัฒนาหออัตลักษณ์นครน่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน 
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