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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สรชร ววทยา Plant Physiology, ความเครชยดของพชช Plant Stress, พฤกษเคมช Phytochemistry, สารททตย
ว ภมมว Secondary metabolites

งานส อน
Advanced Techniques in Biosubstances
Economic Botany
General Botany
Integrated Knowledge of Plant Science
Introduction ot Plant Analysis
Introductory Plant Physiology
Plant and Man
Plant for Better Life
Plant for Better Life
Plant Physiology & Environment
Plant Response to Environmental Stress
Plant Survival under Stress
Plants and Human
Plants and Man
Research Methods in Plant Science
Research Techniques in Bioproducts
Seminar
Special problem
Utilization of Plant Secondary Compounds
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2557-2558

การศศก ษาศลก ยภาพทางอลล ลวโลพาธวของวลชพชชบางชนวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยช (ศสวท.)

ปป 2557-2558 โครงการเสรวมสรขางองคยความรมเข พชอ
ช พลฒนาศลก ยภาพกลทม
น เปปาหมายในการปปองกลนและแกขไ ขปปญหาการกลด เซาะชายฝปงฝ ทะเล 23 จลงหวลด ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกรมทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝปงฝ
ปป 2557-2559
ปป 2558

หนนวยววจย
ล ความหลากหลายทางชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.
ศลก ยภาพในการเปปนสารกตาจลด วลชพชชชชวภาพของไมยราบยลก ษย (Mimosa pigra L.) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560 การหาปรวมาณสารตขานอนทมล
ม อวส ระ สารประกอบฟปนอล และสารแอนโทไซยานวนในผลก พชน
พ บขานบางชนวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากภาคววชา
ววทยาศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2560-2561 การตรวจสอบปรวมาณสารพฤกษเคมชบางชนวด ฤทธวต
ธ าข นอนทมล
ม อวส ระ และฤทธวก
ธ ารยลบยลงพ เอนไซมยไ ทโรซวเนสของเทชยนบขาน (Impatiens balsamina L.)
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการจลด ตลงพ ภาคววชาพฤกษศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560
การตรศงคารยบอนไดออกไซดยแบบคราสซมล ชชยนแอซวด เมแทบอลวซ ม
ศ ของกระเทชยมนา: พชชนพาต ใกลขส ญ
ม พลนธทข
ย องประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561
การเพวม
ช ปรวมาณสารพฤกษเคมชทเช ปปนประโยชนยตอ
น สทขภาพดขวยสารชลก นตาใหขเกวด ความเครชยด ในตขนอนอนทานตะวลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563

ศลก ยภาพของไซยาโนแบคทชเรชยในการเปปนสารกตาจลด วลชพชชชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

ศลก ยภาพในการเปปนสารกตาจลด วลชพชชชชวภาพของธมปฤๅษชเพชอ
ช การควบคทมไมยราบยลก ษย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2562-2563 ฤทธวต
ธ าข นอนทมล
ม อวส ระและการยลบยลงพ เอนไซมยแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลมโคซวเดสของนพาต คลน
พ หยวกกลขวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยส งน
เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยช คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกาตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Intira Koodkaew, "Effect of Mimosa pigra L. Extract on Seedling Growth and Cell Viability in Ruellia tuberosa Linn.", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 33 (
พวเศษ 1) (2015) 237-241
- Intira Koodkaew, "Allelopathic effects of some weed species on lettuce (Lectuca sativa L.) germination and early seedling growth", แกนนเกษตร 44 (
พวเศษ 1) (2016) 771-776
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- Intira Koodkaew, นางสาวกนกรลต นย บทญรลก ษา, นางสาวปรชยานทช สตาลช, "Effects of sensitive plant (Mimosa pudica L.) and paragrass Brachiaria mutica
(Forssk.) Stapf crude extracts on germination and growth of popping pod (Ruellia tuberosa Linn.)", แกนนเกษตร 44 (พวเศษ 1) (2016) 777-782
- Intira Koodkaew, นางสาวภารวต า ลวมปปโชตวก ล
ท , "Study of Antioxidant Activity and Correlation of Antioxidant Compounds in Eight Species of Garden
Herbs", วารสารววจย
ล มสด 10 (1) (2017) 137-152
- Intira Koodkaew, นางสาวพลชรพรรณ สทคนธยขจร, "Antioxidant and anti-tyrosinase properties of stem, leaf, flower and seed from garden balsam", แกนน
เกษตร 46 (1) (2018) 1242-1247
- Intira Koodkaew, กนกรลต นย บทญรลก ษา, ณลฐชนา เซนงเซชย
ช ง, "Preliminary phytochemical determination and phytotoxic effects of Mimosa pudica L. leaf
crude extract", แกนนเกษตร 46 (1) (2018) 129-136
- Intira Koodkaew, สาววต รช กชก
ช ระโทก, "Effects of glucose and NaCl on yield and antioxidant activity in mung bean sprouts", วารสารแกนนเกษตร 46 (6)
(2018) 1075-1082
- Intira Koodkaew, นางสาวเบญจมาศ ททงน เกษม, "Effects of the Application Methods and Concentrations of NaCl on Growth and Antioxidant Activity in
Sunflower Sprouts", แกนนเกษตร 47 (2) (2019) 379-386
- กทส ม
ท า อวนทรยเขชยว, Intira Koodkaew, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effects of selenite and selenate on growth, pigment and phytochemical contents
of pak choi (Brassica chinensis L.) in the hydroponic system", แกนนเกษตร 48 (พวเศษ1) (2020) 37-42
- กทส ม
ท า อวนเขชยว, Intira Koodkaew, Pornpairin Rungcharoenthong, "Effects of selenite and selenate on growth, pigment and phytochemical contents of
pak choi (Brassica chinensis L.) in the hydroponic system", แกนนเกษตร 48 (พวเศษ1) (2020) 37-42
- Intira Koodkaew, เบญจมาศ ททงน เกษม, "Effects of the Application Methods and Concentrations of Sucrose Solution on Growth and Antioxidant Activity
of Sunflower Sprouts", วารสารววทยาศาสตรยบรม พา 26 (1) (2021) 561-571
ระดลบนานาชาตว
- Intira Koodkaew, นางสาวรลต ตวก าล รตตะสา, "Allelopathic effects of giant sensitive plant (Mimosa pigra) leaf powder on germination and growth of
popping pod and purslane", International Journal of Agriculture and Biology 19 (5) (2017) 1113-1118
- Intira Koodkaew, นางสาวรลชฎาพร วรรณทอง, "Effects of Mimosa pigra L. Leaf Extract on Growth Behavior of Ruellia tuberosa L. and Echinochloa
crus-galli (L.) P. Beauv.", Asia-Pacific Journal of Science and Technology 23 (1) (2018) 1-8
- Intira Koodkaew, นางสาวชลธวชา เสนาพลนธย, นางสาวณลฐชนา เซนงเซชย
ช ง, Srisom Suwanwong, "Characterization of phytochemical profile and phytotoxic
activity of Mimosa pigra L.", Agriculture and Natural Resources 52 (2) (2018) 162-168
- Intira Koodkaew, "NaCl and glucose improve health-promoting properties in mung bean sprouts", Scientia Horticulturae 247 (-) (2019) 235-241
- Intira Koodkaew, นางสาวพลชรพรรณ สทคนธยขจร, "Anti-tyrosinase and antioxidant activities of Impatiens balsamina L.", Songklanakarin Journal of
Science and Technology 41 (3) (2019) 686-692
- Bongkot Witchachucherd, Intira Koodkaew, นางสาวสทชาดา ปปน
ป นาค, นางสาวชชน
ช มณช แสงทอง, ดร. เอกนรวนทรย รอดเจรวญ, "Correlation between Growth,
Phenolic Content and Antioxidant Activity in the Edible Seaweed, Caulerpa lentillifera in Open Pond Culture System", Journal of Fisheries and
Environment 43 (2) (2019) 66-75
- S. Perveen, M.N. Mushtaq, M. Yousaf, M.R. Waqas, M.R. Ashraf, M.I. Awan, S. Hashim, Intira Koodkaew, "Potent phenolic allelochemicals from
Celosia argentea var. cristata L. leaf extract based on bioactive fractions", Allelopathy Journal 48 (1) (2019) 27-34
- Intira Koodkaew, นางสาวเมสวยาหยพ ร อวส ระวาณวชยย, "Effects of glucose on growth and health-promoting compounds in sunflower (Helianthus annuus
L.) sprouts", Agriculture and Natural Resources 53 (3) (2019) 237-243
- Intira Koodkaew, เบญจมาศ ททงน เกษม, ชลวด า อทร าโรจนย, "Enhancement of health-beneficial compounds of sunflower sprouts using selected elicitors",
Agriculture and Natural Resources 54 (5) (2020) 545-552
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Intira Koodkaew, "Effects of Mimosa pigra L. Crude Extract on Growth in Some Plant Species", การประชทมววชาการอารลก ขาพชชแหนงชาตว ครลงพ ทชช 12
(2015)
- Bongkot Witchachucherd, นางสาวสทชาดา ปานนาค, นางสาวชชน
ช มณช แสงทอง, Intira Koodkaew, ดร. เอกรวนทรย รอดเจรวญ, "Growth in relation to the
chemical content and antioxidant activity in the edible seaweed Caulerpa lentillifera J. Agardh", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงพ ทชช
9 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Intira Koodkaew, "Investigation of allelopathic potential of some weed species", 2014 AAACU General Assembly and Conference
“Agriculture for the Next Generation” (2014)
- Bongkot Witchachucherd, Chuanmanee Saengthong, Suchada Pannak, Intira Koodkaew, ดร. เอกนรวนทรย รอดเจรวญ, "Growth assessment related to
the chemical content and activity in the edible green carviar Caulerpa lentillifera J. Agardh", International Conference of Agriculture and Natural
Resources 2018 (ANRES2018) (2018)
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