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Postharvest Safety  

13 ผลของการใชโซเดียมคลอไรตชนิดกรดรวมกับเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดไมโครเพ่ือควบคุมการเกิดสีน้ําตาล 
และการเจริญของจุลินทรียในผักสลัดคอสตัดแตง  

  ธัญญรัตน  โกมล  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน    อภิรดี อุทัยรัตนกิจ    ณฐัชัย  พงษประเสริฐ    และ มัณฑนา บัวหนอง 

17 การยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลในมะมวงมันเดือนเกาตัดแตงโดยใชผลิตภัณฑจากแบคทีเรีย Pediococcus lolii   
  แพรวไพลิน ฉายศิริกุล  กุลนรี ปานทอง  วิภากร คลายดอกจันทร  ทิพนาถ นอยแกว  อณัณชญาน มงคลชัยพฤกษ  และ 

วรรณา มาลาพันธุ 
22 ผลของสารเคลือบไคโทซานและกัมอะราบิกตอการตานแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคและการเนาเสียของมะมวงหั่นชิ้นที่

อุณหภูมิ 5 °C  
  นันทา เปงเนตร  บญุสง แสงออน  และ พีระศักด์ิ ฉายประสาท 

27 ผลของการฉายรังสียูวี-ซีตอการเปล่ียนแปลงปริมาณจุลินทรียในมะละกอสุกหั่นชิ้นพันธุเรดมาราดอล  
  ชลิดา ฉิมวารี   พนิดา บญุฤทธิธ์งไชย   และ จุฑาทิพย โพธิอ์ุบล 

31 การลดปริมาณจุลินทรียในสับปะรดหั่นชิ้นดวยสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรตรวมกับน้ําโอโซน  
  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน    กัลยา ศรีพงษ  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ    สุภา พวงน่ิม  และ พนิดา เรณูมาลย 

35 การประยุกตใชสารเรืองแสงเพื่อการทดสอบสารพิษตกคางในผัก  
  ธนะชัย พันธเกษมสุข   ศิโรรัตน เขยีนแมน  และ จุฑามาส คุมชัย 

39 ผลของน้ําอิเล็กโทรไลตในสภาวะออกซิไดสและรีดิวซตอการลดสารฆาแมลงตกคางและการปนเปอนจุลินทรียใน
ถ่ัวฝกยาว   

  อมรรัตน ตามจะโปะ   จํานงค อุทัยบุตร   และกานดา หวังชัย   

43 การลดการปนเปอนและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของพริกช้ีฟา (Capsicum annuum L.) หลังการเก็บเก่ียวดวย
กระบวนการลางดวยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ  

  ปริยดา สิทธิศาสตร   ฐิติกร มหิสนันท  และ ปยะวรรณ กาสลัก 

47 ผลของกรดอินทรียรวมกับฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณเช้ือจุลินทรียปนเปอนในโหระพา    
  ลลิตา บุตรวงศ  ลัยลา ชอบงาม  และ ดุสิดา ถิระวัฒน   

51 การใชสารละลายคลอรีนไดออกไซดรวมกับฟองอากาศละเอียดของคารบอนไดออกไซดเพื่อลดปริมาณ 
เช้ือจุลินทรียเร่ิมตนของตนออนทานตะวันพรอมบริโภค   

  ธรรมนูญ พลสิทธิ ์  ชาลินี สังคขจร   นิภาดา ราญมีชัย  ทรงศิลป พจนชนะชัย   และ เฉลิมชัย วงษอารี   

55 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะกรูด (Citrus hystrix DC.) ดวยเอทานอลในการยับย้ังเช้ือราสาเหตุโรคเมล็ดดาง
ของขาวในสภาพหองปฏิบัติการ  

  สุริยสิทธิ์ สมนึก  นคร บุญนอย  และถนิมนันต เจนอักษร 
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59 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ Trichoderma sp. ในการควบคุมเช้ือรา Curvularia lunata สาเหตุโรค 
เมล็ดดางของขาว (Oryza sativa L.)  

  ปยาภรณ ทองบานไทร  ธิติ ทองคํางาม   และ ถนิมนันต เจนอกัษร 

63 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด (Citrus hystrix) ในการยับย้ังเช้ือราที่ติดมากับเมล็ดขาวในสภาพ
หองปฏิบัติการ  

  นคร บุญนอย  และถนิมนันต เจนอักษร 

67 ศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรียตอการควบคุมเชื้อรา Aspergillus fumigatus ของเมล็ดขาว 
  ภัสรา แสนงาม  รัติยา พงศพิสุทธา  และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

71 ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ตอการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของผลพริก ในสภาพหองปฏิบัติการ  

  กรกนก สมบูรณพันธ  พรประพา คงตระกูล  และ ถนิมนันต  เจนอกัษร 

75 ผลของแกสพลาสมาตอการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา Pestalotiopsis sp. ในสภาพหองปฏิบัติการ  
  ศุภลักษณ  ชิตวรกุล   วรรณวรางค  พัฒนะโพธิ์    ธนะชัย  พันธเกษมสุข    ธีรวรรณ  บุญญวรรณ    อรอุมา เรืองวงษ     

และวลัยพร  มูลพุมสาย 
79 ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบเฮกซานาลในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราแอนแทรคโนสและราขั้วหวีเนาของ 

กลวยหอมทอง   
  กฤตยา  ศรีมณี   คฑาวุธ  ศุกรภาส  และ สุฐพัศ  คําไทย   

83 การใชไคโตซานท่ีตัดพอลิเมอรดวยรังสีกอนการเก็บเก่ียวเพื่อลดการเกิดโรคของผลเงาะพันธุโรงเรียน   
  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   ณิชาภัทร แกวมณ ี มัณฑนา บัวหนอง   และเฉลิมชยั วงษอารี   

87 การทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรียและเกลืออนินทรียในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเนาหลังเก็บเก่ียวของแกวมังกร  
  นารีรัตน สุนทรธรรม    ธารทิพย  ภาสบุตร     รัมมพัน  โกศลานันท   และ  รัตตา  สทุธยาคม 

91 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides  
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวง  

  จิรเวช โพธิอ์ุบล  รัติยา พงศพิสุทธา  และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

95 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อผลปาลมหางกระรอกดวยสารกลุม GRAS เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 
  กรองทิพย ผองประทีป   นันทวัน ปูคํา   ศีลศิริ  สงาจิตร  และ อรรณพ ทัศนอุดม 

99 ผลของการรมโอโซนตอคุณภาพการเก็บรักษาขาวสารเจาผสมขาวหอมมะลิบรรจุถุง  
  ศรัณยา เพงผล      และกานดา หวังชัย 

103 ผลของบรรจุภัณฑและการรมโอโซนตอคุณภาพการเก็บรักษาของขาวสารเจาผสมขาวหอมมะลิ     
  ขวัญทิพย  วิทยารัตน   ทัศนุพันธุ  กุศลสถิตย  และ ศรัณยา เพงผล 

107 การศึกษาความเปนไปไดในการใชอินฟราเรดยานใกลตรวจสอบปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ตกคางในผลลําไยสด 
  ปยาภรณ เชือ่มชยัตระกูล ศุมาพร เกษมสําราญ  และสุมิตร เชือ่มชยัตระกูล 

 
Postharvest Biology 
111 ผลของการหอผลและจัสโมเนทในระหวางการพัฒนาของผลมะมวงพันธุมหาชนกตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ 

คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว  
  จุฑาลักษณ สุวรรณโชติ  Sataru Kondo และ สุทธิวัลย สีทา 

115 อิทธิพลของสภาพแวดลอมและตําแหนงของผลบนตนที่มีตอคุณภาพของมะมวงพันธุมหาชนก   
  นงลักษณ พยัคฆศิรินาวิน  และ อบุล ชินวัง   
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119 ผลของฟูลลิโดนและกรด 1-แนฟทาลีนแอซีติกตอการหลุดรวงและคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของลองกอง  
  ศรินดา นามสี    ณัฐชัย พงษประเสริฐ  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   ซาโตรุ คอนโดะ  และ วาริช ศรีละออง 

123 ผลของแคลเซียมแอสคอรเบตตอการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลองกองหลังการเก็บเก่ียว  
  อินทิรา ลิจันทรพร  นันทชนก นันทะไชย  ปาลิดา ต้ังอนุรัตน  และอญัชลินทร สิงหคํา 

127 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเก่ียวของผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80, 70 
และพันธุ 329 ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  

  มงคล ศิริจันทร  กวี สุจิปลุิ  ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ   และ พีระศักด์ิ ฉายประสาท 

131 ผลของดัชนีเก็บเก่ียวตอคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80     
  สุภาวดี  ศรีวงคเพ็ชร  ดนัย  บุณยเกียรติ    และพิชญา พูลลาภ   

135 ผลของระยะความแกและปริมาณรังสีแกมมาตอคุณภาพผลฝรั่งสดพันธุกิมจู  
  สาวิตรี รามจุล   พีรพงษ แสงวนางคกูล   และ วชิรญา อิ่มสบาย 

139 ผลของการชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอนตอการเกิดอาการสะทานหนาวของผลสับปะรด  
  ศุภพจี จันทรเมือง   และ เกยีรติสุดา เหลืองวิลยั 

143 ผลของกรดซาลิไซลิกจากภายนอกตอการสรางโปรตีนในผลสมเขียวหวานภายใตสภาวะเครียด  
  ไพบูลย ต่ันสกูล  สิทธิรักษ รอยตระกูล  นฤมล เผานักรบ  จนัทิมา จเรสิทธิกุลชยั  และ วิจิตรา ลีละศุภกุล 

147 คุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของสมโชกุนที่ปลูกในจังหวัดชุมพร   
  พรรณิภา ยั่วยล  และ สุริยัณห สุภาพวานิช 

151 ความสัมพันธระหวางธาตุอาหารพืชและการสูญเสียน้ําหลังการเก็บรักษากับสีเนื้อสมโอพันธุทองดี  
  ปริฉัตร บัวบาน   และ เกยีรติสุดา เหลืองวิลยั 

155 ผลของการฉายรังสียูวีบีตอการสลายตัวของคลอโรฟลลและกิจกรรมเอนไซมที่เก่ียวของของเปลือกผลสมโอ 
พันธุทับทิมสยาม  

  ณัฐวุฒิ คงพูน  และสมัคร แกวสกุแสง 

159 ผลของอายุผลที่มีตอคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของสมโอพันธุทับทิมสยาม  
  มนตรี   อิสรไกรศีล  ไมตรี แกวทับทิม  และสมศักด์ิ มณีพงศ 

162 ผลของการใชสารเคลือบผิวจากอัลจิเนตและสารสกัดวานหางจระเขตอการเปล่ียนแปลงสีและคุณภาพผลของมะนาว 
พันธุแปน  

  วรรณทการณ  สถิตยกุล  และ ลดาวัลย  เลิศเลอวงศ 

166 ผลของกรดซาลิไซลิกและไคโตซานตอคุณภาพของผลมะนาวพันธุแปนระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า  
  กรรณิกา แกวเกิด  วารุณี จอมกิติชยั  ธชัคณิน จงจติวิมล  และ ชนิกาญจน จันทรมาทอง 

170 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ และเคมีหลังการเก็บเก่ียวของลําไยพันธุดอผลปกติและผลแดง  
  อดิศักด์ิ  จูมวงษ    และนารท นาคเฉลิม 

173 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีน ที่มีตอคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของผลของพืชในสกุลนอยหนา  
  จิตตา สาตรเพ็ชร  มยุรา ลานไชย  อนวัช สุวรรณกลุ  กรกนก เพชรศรี  อนันต พิริยะภัทรกิจ  และคนึงนิจ บุศราคํา 

177 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีระหวางการแกของผลหมอนพันธุเชียงใหม   
  สดศรี เนียมเปรม  กุศล เอีย่มทรัพย   และ จุติณัฏฐ ธนกิจวานิชกุล   

181 ผลของการเคลือบผิวดวยไคโตซานตอคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของพลับพันธุซิชู  
  เจนจิรา ชุมภูคํา  อดิศักด์ิ จิราสุคนธ  วีระศรี เมฆตรง  และ อิษยา ภูสิทธิกุล 
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185 เอสเทอรระเหยงายที่โดดเดนในผลการเวกสุก  
  วณิชยา ผดุงฮะ  สมโภชน นอยจินดา  กิตติ โพธิปทมะ  และ เฉลิมชยั วงษอารี 

189 การมีแอลกอฮอลแอซีทิลแทรนสเฟอเรสและสารต้ังตนที่จําเพาะในผลการเวกสุก  
  วณิชยา ผดุงฮะ  สมโภชน นอยจินดา  กิตติ โพธิปทมะ  หัตถชยั กสโิอฬาร  และ เฉลมิชัย วงษอารี 

193 ผลของแคลเซียมคลอไรดและแคลเซียมแล็กเทตตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของแกวมังกรสดตัดแตงระหวางเก็บรักษา 
  ศลิษา ศรีสุข  สจุริต สวนไพโรจน   ชัยรัตน พ่ึงเพียร และ อญัชลี ศิริโชติ     

197 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของมะละกอสุกตัดแตงพรอมบริโภคพันธุเรดมาราดอลท่ีจุมในสารละลายโซเดียมคลอไรด 
  ชลิดา ฉิมวารี   พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   และ จุฑาทิพย โพธิ์อบุล 

201 ผลของโซเดียมคลอไรตตอศักยภาพรวมในการตานออกซิเดชันและปริมาณสารตานออกซิเดชันบางชนิดในระหวางการ
เกิดสีน้ําตาลของเนื้อผลฝร่ังหั่นชิ้นพรอมบริโภคพันธุกิมจู  

  อธิวัฒน ชุมแยม   กุลธิดา ชนาภิมุข   จํานงค อทัุยบุตร  และ กอบเกียรติ แสงนิล 

205 ประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกตอคุณภาพตนออนทานตะวันระหวางการเก็บรักษา  
  สุริยัณห สุภาพวานิช  วธิดา ฉิมสุนทร   ธิดา แกวพลอย  และ นิทัศน เสือเมือง 

209 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักเบบ้ีคอส ผักบรอกโคโลนี ผักกาดหอมโอกลีฟ และผักกาดหอมใบแดง  
หลังผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  

  ชัยพิชิต เชือ้เมืองพาน  และดนัย บุณยเกียรติ 

213 การใชกรดซาลิไซลิกและออกซาลิกกอนการเก็บเก่ียวในการบรรเทาอาการสะทานหนาวและรักษาปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในกะเพราและแมงลัก  

  นิทัศน เสือเมือง  รัชดากร พลภักดี ศราวุธ อินทรเทศ  และ สุริยณัห สภุาพวานิช 

217 ผลของการฉีดพนดวยกรดซาลิซิลิกตอการเติบโตและศักยภาพในการตานอนุมูลอิสระของตนออนทานตะวัน  
  จุฑามาศ จีนสีนํา  ธัชคณิน จงจิตวิมล  และ ชนิกาญจน จันทรมาทอง 

221 คุณคาทางโภชนาการของตนออนถ่ัวลันเตาที่ระยะการเติบโตตางๆ   
  ณัฐวรรณ พรมมา  สุทินันท จันทรตา  นันทา เปงเนตร  และพีระศักด์ิ ฉายประสาท 

225 ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของมะเขือเทศ  
  กรรณพต   แกวสอน  และ วรินธร  พูลศรี 

229 การฉายรังสียูวีบีในการบรรเทาอาการสะทานหนาวของดอกหนาวัวพันธุ Marshall  
  ณัฐศักด์ิ วาทา  และสมัคร แกวสกุแสง 

233 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวของดอกบัวหลวงสองสายพันธุ   
  ปรียาภรณ ลี้ธิติ   วิภาดา แดงมา   เพชรรัตน เนตรลักษณ  และวชิรญา อิ่มสบาย    

237 ผลของอุณหภูมิตอการเกิดโรคดอกจุดสนิมในกลวยไมสกุลหวายหลังเก็บเก่ียว  
  ชุติมา วิธูรจิตต   เนตรา สมบูรณแกว  และรัมมพัน โกศลานันท 

241 การประเมินคุณภาพของผลหลังการเก็บเก่ียวและการคัดเลือกตนแมพันธุอินทผลัมเพื่อใชในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 
เชิงพาณิชย  

  นพรัตน อินถา  กวี สุจิปุล ิ  ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย  และพีระศักด์ิ ฉายประสาท 

245 ราที่แอบแอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเก่ียว  
  นวลวรรณ ฟารุงสาง  อุดม ฟารุงสาง  จริงแท ศิริพานิช  และ ญาณ ีม่ันอน 

249 การกระจายตัวของจุลินทรียบนแผนใบตองสดตัดแตงจากแหลงตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม  
  วรัมพร กุลเจริญทรัพย  กานดา หวังชัย   และ อุษาวดี ชนสุต 
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253 ผลของกรรมวิธีหยุดการงอกตอคุณภาพการสีและสารสกัดแอนโทไซยานินในขาวเหนียวดํา  
  สะแกวัลย คันธะเรศย  แสงทิวา สุริยงค  และปาริชาติ เทียนจุมพล 

257 ผลของสภาวะการอบแหงและการเก็บรักษาท่ีหลากหลายตอการกอตัวของกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวดํา  
  นิตยา จันกา  เฉลิมชัย วงษอารี  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  ธรรมนูญ พลสิทธิ์  ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย  และ  

ชัยวัฒน รัตนมีชัยสกุล 
261 ผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นขาวเปลือกดวยเคร่ืองอบแหงขาวขนาดเล็กตอคุณภาพขาวหอมมะลิ 105 และ

สุพรรณบุรี 1 หลังการขัดสี  
  กุศล เอีย่มทรัพย และสดศรี เนียมเปรม 

265 การเปล่ียนแปลงปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และกิจกรรมตานอนุมูลอิสระ ของขาวฮางงอก  
(ขาวไรซเบอรร่ี) ระหวางการเก็บรักษาท่ีสภาวะสุญญากาศ  

  พัชรี  คุณจันทรสมบัติ  วรรณทิชา เศวตบวร  ศรีเวียง ทิพกานนท  นาฏกาญจน ชิณศรี  วรรณรดา กรึงไกร  และ  
วรรณวิศา ทองทิพย 

269 ผลของสารกักเก็บกล่ินและอุณหภูมิทําแหงที่เหมาะสมตอการยืดคุณภาพดานกล่ินหอมของขาวกํ่าไร   
  ปยะนุช  รสเครือ  สุภาพร รัตนาพันธุ  และ บรรจง  อูปแกว 

273 การตรวจสอบแคปไซซินในพริกแบบรวดเร็วดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล  
  รติพร เอกตาแสง  จริยา เกวียนวงศ  ปราโมทย คูวิจิตรจารุ  และ บศุรากรณ มหาโยธี 

277 การประเมินปริมาณสารแคโรทีนอยดในขาวโพดโดยใชเทคนิคการไมทําลายตัวอยางดวยคล่ืนอินฟราเรดยานใกล    
  อนุวัฒน  รัตนชัย   และ จารุวรรณ  บางแวก 

281 การประเมินองคประกอบในใบชาโดยเทคนิคสเปกโตรสโกปอินฟราเรดยานใกล  
  นฤเทพ  เวชภิบาล   และ จารุวรรณ  บางแวก 

285 การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในชาดอกคาโมมายลที่อบแหงโดยพลังงานแสงอาทิตยและเตาตนแบบที่ไดรับ 
การพัฒนาแลว   

  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   ชลิดา ฉิมวารี   และรัตนา รุงศิริสกุล   

289 คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดดาวอินคาแบบกะเทาะเปลือก  
  ณัฐพล โสกุดเลาะ    นิรัตติศักด์ิ คงทน    จักรพันธ ดวงคําจันทร   ศักด์ิดา จัมปานา   กิตติพงษ ลาลุน     

และสมโภชน สุดาจันทร 

 
Postharvest Logistics 
293 การยืดอายุปกแจกันของชอดอกกระเจียวสม (Curcuma roscoeana Wall.)  ดวยสารละลายปรับสภาพดอก และสารเคลือบผิว 

  วิลาวัลย คําปวน    และ จํานง อุทัยบุตร 

297 ผลของการพัลซิ่งดวย 2,4-pyridinedicarboxylic acid ตออาการกลีบดําและอายุการปกแจกันของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย 
  นูรไอนีย สะแลแม   ชิเกรุ สาโท   เซจิ ทาเคดะ  และสมัคร แกวสกุแสง 

301 ผลของบรรจุภัณฑตอคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุทวิสเตอร  
  นฤภร เทพสุวรรณ  พลกฤษณ มณีวระ   และ พิมพใจ สีหะนาม 

305 การเก็บรักษาดอกกลวยไมสกุลหวายในสภาพควบคุมบรรยากาศ  
  วรินธร  พูลศรี  และ กรรณพต แกวสอน 

309 ผลของสารละลายพัลซิ่งตอคุณภาพของกลวยไมซิมบิเดียมไวทคริสตัล พันธุบริจิตต บารโดต ตัดดอก  
  พรสวรรค ธรรมพฤฒินันท  นิพนธ กิติดี  พลกฤษณ มณีวระ   และ พิมพใจ สีหะนาม 
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313 การประยุกตใชเทคโนโลยีฟองกาซขนาดไมโครรวมกับการใช 1-MCP เพื่อยืดอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมหวาย 
สายพันธุเขียวหยก   

  Oka Atsuko  พรพรรณ เล็กขํา  อารีลักษณ แกวเลก็  ณฐัชัย พงษประเสริฐ   และวาริช ศรีละออง   

317 ผลของแคลเซียมคลอไรดตอคุณภาพและอายุการปกแจกันของดอกเยอบีรา  
  อิษยา ภูสิทธกิุล  ภาณุมาศ โคตรพงศ  เจนจิรา เชาวไว  การิตา จงเจอืจาง  และ กนกวรรณ ถนอมจิตร 

321 ผลของสภาพปราศจากออกซิเจนระยะส้ันตอการผลิตเอทิลีนและคุณภาพผลบวย (Prunus mume) ในระหวางเก็บรักษา 
  อรทัย พลเยี่ยม  นิรมล สันติภาพวิวัฒนา  Satoru Kondo  และ สุทธิวัลย สีทา 

325 อิทธิพลของบรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกตอความเสียหายเชิงกลของกลวยเล็บมือนางจังหวัดชุมพร ภายใตการจําลอง
การขนสง  

  อังคณา เสวนารัก และ ณฐัพงศ รัตนเดช 

329 ศึกษาวิจัยการลดความช้ืนเงาะในโรงคัดบรรจุสําหรับการสงออก  
  คุรุวรรณ ภามาตย  พุทธธินันทร จารุวัฒน  พักตรวิภา สุทธิวารี  ธนาวัฒน ทิพยชิต  และ นิลวรรณ ลอีังกูรเสถียร 

333 การทดสอบเทคโนโลยีสําหรับใชทดแทนซัลเฟอรไดออกไซดในล้ินจี่สงออกโดยการใชคลอรีนไดออกไซดและสารผสมของ
กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมเมตาไบซัลไฟต    

  วิทยา อภัย  สุทธนีิ ลิขิตตระกูลรุง  และสมเพชร เจริญสุข    

337 ผลของการใชคลอรีนไดออกไซด (ClO2) ในรูปของสารละลายและกาซในการเก็บรักษาผลลําไยพันธุดอ  
  จิตตา สาตรเพ็ชร  มยุรา ลานไชย  คนึงนิจ บุศราคํา  สายันต ตันพานิช  และอนวัช สวุรรณกุล 

341 ผลของพลาสมาตออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของลําไยพันธุดอ 
  วรรณวรางค  พัฒนะโพธิ์   ธนะชัย  พันธเกษมสุข    วลัยพร  มูลพุมสาย    และศุภลักษณ  ชิตวรกุล    

345 ผลของการจุมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรวมกับวิธีการอื่นตอการลดปญหาซัลเฟอรไดออกไซดตกคางในลําไยสงออก 
  วิทยา อภัย  สุทธนีิ ลิขิตตระกูลรุง  และสมเพชร เจริญสุข    

349 ประสิทธิภาพของกรดเพอรแอซีติกในการยืดอายุการเก็บรักษาลําไยพันธุดอ   
  พฤกษ ชูสังข  วาริช ศรีละออง    และมัณฑนา  บัวหนอง   

353 การชะลอการเปล่ียนสีเปลือกของผลมะนาวซ่ึงเก็บเก่ียวที่ 2 ระยะดวยสารเคลือบผิวผลไมจากเชลแล็ก  
  จิตติมา จิรโพธิธรรม  อภิตา บุญศิริ   พัชนี เวียงนิล  ลักษมณ บญุแกว  สมนึก ทองบอ  และพิษณ ุบญุศิริ 

357 ผลของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางขาวผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล ตออายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไม   
  ณัฏฐธวดี  จินาพันธ       เจิมขวัญ  สังขสุวรรณ     สุทธิรา  สุทธสุภา    และ สุฐพัศ  คําไทย    

361 ผลของ 1-MCP และเฮกซาแนล ตอการยืดอายุการเก็บรักษาหมอนผลสดพันธุเชียงใหม  
  ปยะนุช  รสเครือ   สําราญ  สุขใจ    แดนชัย  แกวตะ   และ ดํารง ภาใจธรรม 

365 ผลของบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของผักสลัดรวมตัดแตงพรอมบริโภค  
  ปรางคทอง กวานหอง  และจตุพร สิงหโต 

369 การใชสารเคลือบผิวบริโภคไดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของเนื้อขนุนสดตัดแตงพันธุทองประเสริฐ  
  อภิตา บุญศิริ   จติติมา จิรโพธิธรรม  ยุพิน ออนศิริ  พิษณุ บุญศิริ  และโศรดา กนกพานนท 

373 การใชสารเคลือบผิวบริโภคไดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของมะมวงพันธุเขียวเสวยห่ันชิ้น  
  อภิตา บุญศิริ   จติติมา จิรโพธิธรรม  เจริญ ขุนพรม  พิษณุ บญุศิริ และโศรดา กนกพานนท 

377 การยืดอายุการเก็บรักษาใบมะกรูดดวยถุงพลาสติกยอยสลายไดเพื่อทดแทนถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่า 
  บุญญรัตน กมขุนทด  ยุพิน ออนศิริ  อภิตา บุญศิริ   ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ   และพิษณุ บุญศิริ 
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381 การยืดอายุการเก็บรักษาแตงกวาญี่ปุนโดยใชสารเคลือบผิวบริโภคไดจากเมือกเมล็ดแมงลักและเมล็ดควินซจีน  
  ภัทรารีย อิทมาตร  Yasunori Hamauzu  และวิรงรอง ทองดีสุนทร 

385 การเพิ่มมูลคาผักสดของเกษตรกรรายยอยชาวกัมพูชาดวยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการบรรจุ  
  วีรเวทย อุทโธ   เรวัติ ชัยราช   อุบล ชินวัง   วรงค นัยวินิจ  Cheath Chea  วัชรพงษ วัฒนกุล  และ อดุลย อภินันทร 

 
Postharvest Machinery 
389 การทดสอบและการประเมินส่ิงประดิษฐตนแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใชกําลังลม  
  ณัฐริกา  เพียงแกว   และ มนตรี  ทาสันเทียะ 

393 การพัฒนาชุดอุปกรณทําความสะอาดโดยใชลมดูดสําหรับโรงงานขาวโพดเล้ียงสัตว  
  สุทธิเกยีรติ ภูพานไร  สุพรรณ ยั่งยืน  และจกัรมาส เลาหวณิช 

397 การออกแบบเคร่ืองคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดและทําความสะอาดถ่ัวงอก  
  พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ  ชุติ มวงประเสริฐ   บพิตร ต้ังวงศกิจ  รัตนา ต้ังวงศกิจ  และพูลประเสริฐ ปยะอนันต 

401 การออกแบบและสรางชุดปอกเปลือกกระเทียมโดยใชแรงลม  
  วิริยา  สวยล ี   พิทักษ  คําบู   สมโภชน สุดาจันทร    ชยัยันต  จันทรศิริ    และกิตติพงษ  ลาลุน 

405 เคร่ืองปอกเปลือกและควานเมล็ดเงาะก่ึงอัตโนมัติ   
  ธีรวัฒน ชื่นอัศดงคต   ไพฑูรย สกลุแพทย   ธันวา แสงเจริญโรจน   ฉันทพัฒน บุญลาด   กระวี ตรีอํานรรค  

และเทวรัตน ตรีอาํนรรค       
409 ผลของจํานวนใบมีด และความเร็วรอบใบมีดสับที่มีตอสมรรถนะของชุดสับใบออย  
  นิรัติศักด์ิ คงทน     สมโภชน สุดาจันทร     กิตติพงษ ลาลุน    สมนึก ชูศิลป  ณัฐพล โสกุดเลาะ    จักรพันธ ดวงคําจันทร  

และศักด์ิดา จําปานา 
413 การพัฒนากระบวนการรมผลล้ินจี่พันธุฮงฮวยดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
  เกรียงศักด์ิ  นักผกู  วิทยา  อภัย  สถิตยพงศ  รัตนคํา  และสมเพชร เจริญสขุ 

417 การวัดสีผักกาดหอมพันธุกรีนโอคดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ  
  สุวรรณ  เอกรัมย  จินตพร กลิ่นสขุ  และ วีระศักด์ิ เลิศสิริโยธิน 

421 พัฒนาและทดสอบเครื่องนวดทรงกระบอกสําหรับชาเขียว  
  เกรียงศักด์ิ  นักผกู   สถิตยพงศ  รัตนคํา   สมพล  นิลเวศน    สมเดช  ไทยแท 

425 การศึกษาการอบแหงกากพลูคาวโดยใชปมความรอน  
  นฤเบศร  หนูใสเพ็ชร 

429 การพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแหงขาวกลองงอกแบบถังหมุน  
  ทรงพล วิจารณจกัร   สุพรรณ ยั่งยืน   เชิดพงษ เชีย่วชาญวัฒนา   และ จักรมาส เลาหวณิช 

433 การทดสอบเคร่ืองอบแหงผลไมสําหรับอบแหงเนื้อลําไย  
  สนอง อมฤกษ  ประพัฒน ทองจนัทร  ธีระศักด์ิ โกเมฆ  และจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม 

437 ผลของอุณหภูมิอบแหงโดยเทคนิคฟลูอิดไดซเซชันในการควบคุมผีเส้ือขาวเปลือก  
  ชัยวัฒน รัตนมีชัยสกุล  และ นิตยา จันกา 

441 การศึกษาวิจัยเครื่องตนแบบเปาแหงมังคุดในโรงคัดบรรจุสําหรับการสงออก  
  อนุสรณ สุวรรณเวียง  พุทธธินันทร จารุวัฒน  สากล วีริยานันท  บณัฑิต จิตจํานงค   ธนาวัฒน ทิพยชติ  นิวัต อาระวิล  

เทียนชัย เหลาลา  และ อุทัย ธานี 
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445 การวิเคราะหการไหลเวียนและการกระจายตัวของอากาศในระบบคัดแยกโดยใชพัดลมดูดของเคร่ืองแปรสภาพ 
เมล็ดพันธุขาวโดยใชเทคนิคทางดานพลศาสตรของไหล  

  ปยะพงษ วงคขนัแกว  ประยุตต คําหอมร่ืน  และ พิชิตพงศ อินทเสน 

451 การศึกษาการลดอุณหภูมิผลสมขั้นตนดวยอากาศเย็นแบบบังคับจากเครื่องระเหยน้ํา  
  ทิวา สายประดิษฐ  ณรงคฤทธิ ์บญุกลา  กิ่งฟา พรานไพร  ศตวรรษ พงศะบุตร  กระวี ตรีอํานรรค   

และ เทวรัตน ตรีอํานรรค 
455 การสรางและประเมินผลเคร่ืองฝานกลวย  
  ชุมพล ปทุมาเกษร   อภิรมย ชูเมฆา  ดลหทัย ชเูมฆา   ธาริต เทียนเวช  และ กันยา แกวมุณี 

459 การทดสอบและประเมินผลเครื่องกรีดเชือกกลวย  
  อภิรมย ชูเมฆา  ดลหทัย ชูเมฆา  อานันท จําลองกลุ  และ ธนัชชา มณีลาภ 

463 ออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดหัวมันสําปะหลัง  
  ศักด์ิชัย อาษาวัง  วุฒิพล จันทรสระคู  อนุชิต ฉ่ําสิงห  ประสาท แสงพันธุตา  และสุพัตรา ชาวกงจักร 

467 การสรางแบบจําลองดิสครีตเอลิเมนตของการขนถายหัวมันสําปะหลังบนสายพานลําเลียง  
  คธา วาทกิจ 

471 ดัชนีชื่อผูแตง 
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