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Postharvest Machinery 

11 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองป่ันลอกปยุรังไหม 
  พีรณฐั  อนัสรีุย์   สฃุมนตรี จนัมา  ชาตรี  เปา้ขนัธ์ และอาณติั  เขาแก้ว 

15 การพฒันาและทดสอบเคร่ืองปลดิฝักถัว่ลสิงแบบไหลตามแนวแกน 
  กฤษณ์ ผลโพธ์ิ และ ธีรพงศ์ ผลโพธ์ิ 

19 การทดสอบและประเมินผลเคร่ืองกรีดกกต้นแบบ 
  อภิรมย์ ชูเมฆา   ก่อเกียรติ เกียรติภทัราภรณ์   นิรนัดร์ เวทการ  และ ดลหทยั ชูเมฆา 

23 การพรวนกลบวสัดอุ้อยในไร่หลงัการเก็บเก่ียวด้วยไถจานชนิดใช้กําลงัขบั 
  รุจิภาส คงกล่ํา  ศิริศกัด์ิ เชิดเกียรติพล และ ประเทือง อษุาบริสทุธ์ิ 

27 เคร่ืองฝานกล้วยเลบ็มือนางบนกระทะทอดสาํหรับการทอดกรอบ 
  ณฐัพงศ์  รัตนเดช   วฤกษ์  สขุสวสัด์ิ  เอกณฏัฐ์  โรจนกิตติรัตน์  ณฐัวฒิุ  ปล้องอ่อน และ รวิภาส  บญุศิริ 

31 เคร่ืองคดัแยกเมด็กรวดออกจากเมลด็กาแฟคัว่สายพนัธุ์โรบสัต้า 
  รัตติกร สมบติัแก้ว  ดิษฐพร ตงุโสธานนท์ และ ณฐัพร สวุรรณพยคัฆ์ 

35 การพฒันาเคร่ืองหัน่ใบสมนุไพร 
  เพลิงฟา้  เฮียงสา  สิริรัตน์ พรมทา  เสาวลกัษณ์ ศรีลนุช่าง และ อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกลุ 

39 การสร้างและทดสอบเคร่ืองปอกเปลอืกวา่นหางจระเข้ต้นแบบ 
  ดลหทยั ชูเมฆา   ณฐภทัร ปจุฉาการ   สรศกัด์ิ รอดวินิจ   และ อภิรมย์ ชูเมฆา 

43 ศกึษาและพฒันาเคร่ืองแกะและคดัขนาดกลบีกระเทียมพนัธุ์ 
  ชยัวฒัน์ เผ่าสนัทดัพาณิชย์  ธีรศกัด์ิ โกเมฆ  สนอง อมฤกษ์  สถิตย์พงศ์ รัตนคํา  ปรีชา ชมเชียงคํา อนชุา เชาว์โชติ และ 

ณฐนน  ฟแูสง 

47 เคร่ืองบดยอ่ยทางใบปาล์มแบบค้อนเหวีย่งสาํหรับอาหารสตัว์เคีย้วเอือ้ง 
  ดิษฐพร ตงุโสธานนท์   ปัญญา แดงวิไลลกัษณ์ และ ชมพนูชุ กูลเกตวุงศ์ 

51 การศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้เคร่ืองอบแห้งแบบถงัทรงกระบอกหมนุด้วยรังสอิีนฟราเรดร่วมลมร้อนปลอ่ยทิง้ใน
กระบวนการผลติข้าวกล้องงอก 

  ทรงพล วิจารณ์จกัร   สพุรรณ ยัง่ยืน  และจกัรมาส เลาหวณิช 

55 แนวทางการอบแห้งข้าวเปลอืกด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบกระบะลมร้อน 
  ธีรศาสตร์ คณาศรี  ปวริศ อตุทอง และ สภุาภรณ์ ยอดสําโรง 

59 การอบแห้งสมอด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบโรตาร่ีโดยใช้ความร้อนจากรังสอิีนฟราเรด 
  ทิวานถั แก้วสอนดี  วราเดช แสงบญุ   สรินทรเทพ สายเนตร   พลูทวี ศรพรหม  และ จกัรมาส เลาหวณิช 

63 ทดสอบและพฒันาเคร่ืองลดความชืน้สาํหรับผลติมะไฟจีนแห้ง 
  เกรียงศกัด์ิ นกัผูก  สถิตย์พงศ์ รัตนคํา  และ นิสิต บญุเพ็ง 
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68 จลนพลศาสตร์ของการอบแห้งข้าวเปลอืกงอกสายพนัธุ์ขาวดอกมะล ิ105 แบบสองขัน้ตอนด้วยไมโครเวฟร่วมกบั 
รังสอิีนฟราเรด 

  สภุวรรณ ฏิระวณิย์กลุ และยทุธนา ฏิระวณิชย์กลุ 

72 การลดปริมาณเชือ้รา Aspergillus spp. ระหวา่งการเก็บรักษาเพชรสงัฆาตอบแห้งด้วยเทคนิคฟลอิูไดเซชนั 
  จฑุามาศ พรมนชุ  นิตยา จนักา  พรประพา คงตระกูล และ ชยัวฒัน์ รัตนมีชยัสกลุ 

76 การศกึษาการลดอณุหภมูิขัน้ต้นพวงองุ่นสดด้วยวิธีการพ่นละอองนํา้เย็น 
  เฉลิมชาติ เสาวรัจ   มนสัชนก หวงัพิทกัษ์วงศ์   อจัฉรา จุ้ยหมื่นไวย  กระวี ตรีอํานรรค และ เทวรัตน์ ตรีอํานรรค 

80 การประเมินเบือ้งต้นของอนัตรายทางกายภาพในการผลติข้าวสารบรรจถุงุในโครงการสว่นพระองค์ สวนจิตรลดา 
  วารุณี ผิวงาม  อพชัชา จินดาประเสริฐ  กิตติชยั บรรจง และ อดิศร เสวตวิวฒัน์ 

85 เทคนิคการคดัแยกเมลด็พนัธ์ุข้าวเปลอืกด้วยเคร่ืองเนียร์อินฟราเรดต้นแบบ 
  จฬุวฎี ตุ่นป่า   กลุลดา ชํานาญบึงแก  ปัทมา นามแดง  ลดัดาพร ทองจนัทร์  คนึงนิตย์ จบัใจเหมาะ  

และ ภานวุฒัน์ ทรัพย์ปรุง 

89 การวเิคราะห์เนือ้สมัผสัของเผือกด้วยวิธีเชิงกล 
  ดลหทยั ชูเมฆา   ศกัรินทร์ หนูนุ่ม  และ อภิรมย์ ชูเมฆา 

 

Postharvest Safety  

93 การควบคมุโรคแอนแทรคโนสมะมว่งและพริกหลงัการเก็บเก่ียวโดยใช้นํา้มนัหอมระเหยอบเชยและสารสกดัสมนุไพรผสม
จากธรรมชาต ิ

  สรรเสริญ รังสวุรรณ  ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ  รัติยา พงศ์พิสทุธา และ พิสทุธ์ิ เขียวมณี 

97 ศกัยภาพของสารกึง่บริสทุธ์ิท่ีแยกได้จากสารสกดัของเปลอืกมะละกอ ตอ่การควบคมุเชือ้รา  
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตโุรคแอนแทรคโนสของมะมว่ง 

  จิรเวช โพธ์ิอบุล  รัติยา พงศ์พิสทุธา และ ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ 

101 ผลของโอโซนไมโครบบัเบิลตอ่การลดสารคลอไพริฟอสและการเจริญเติบโตของเชือ้ Colletotrichum capsici  สาเหตโุรค
แอนแทรคโนสของพริกหวาน 

  อมรรัตน์ ตามจะโปะ  จํานงค์ อทุยับตุร  และกานดา หวงัชยั 

105 การชะลอการเกิดโรคขัว้ผลเนา่ในผลกล้วยโดยการรมด้วยนํา้มนักานพลใูนสภาพตู้บม่ 
  ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ   อมิรูดีนอคัมดั เฟาซ่ี   พิสทุธ์ิ เขียวมณี  และสรรเสริญ รงัสวุรรณ 

109 การใช้สารเคมีกลุม่ปลอดภยั (GRAS)ควบคมุโรคขัว้หวเีนา่ในกล้วยไขส่ง่ออก 
  ชติุมา วิธูรจิตต์  รัมม์พนั โกศลานนัท์ และ นารีรัตน์ สนุทรธรรม 

113 ประสทิธิภาพของการใช้สารละลายพลาสมาและไมโครบบัเบิลตอ่การเจริญของเชือ้  Penicillium digitatum 
  ธีรภทัร อินทร์ทอง  นรพนธ์ วิเชียรสาร   ธีรวรรณ บญุญวรรณ และกานดา หวงัชยั 

117 การลดจํานวนจลุนิทรีย์ในผกัสดด้วยการล้างในนํา้ฟองอากาศขนาดละเอียดร่วมกบัโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
  อสมา แพพิพฒัน์  Linh Thuy Tran และ วราภา มหากาญจนกลุ 

121 ประสทิธิภาพในการลดปริมาณอี. โคไลในถัว่งอกของกรดเปอร์ออกซีอะซติิก โพลซีอร์เบต และคลืน่เหนือเสยีง 
  บษุกร ทองใบ ศศิธร ไหมน้ําคํา และนวรัตน์ เผ่ามงคล 

125 ประสทิธิภาพของแสงอลัตราไวโอเลตและกรดอินทรีย์ตอ่ Staphylococcus aureus ในต้นออ่นทานตะวนั 
  บษุกร ทองใบ สวิุนนั โทหล้า และรังสิญา ชืน่ดอนกลอย 
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Postharvest Biology Mechanism 

129 ตรวจสอบความต้านทานตอ่สารเคมี Azoxystrobin ของเชือ้รา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของมะมว่ง 

  สณัฐิติ บินคาเดอร์   รัติยา พงศ์พิสทุธา  และชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ 

133 การจําแนกเชือ้รา Colletotrichum species สาเหตโุรคแอนแทรคโนสของกาแฟ 
  รัติยา พงศ์พิสทุธา  ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ  และ สณัฐิติ บินคาเดอร์ 

137 ความเก่ียวข้องของราในการแขง่ขนัเพ่ือก่อโรคบนผลลองกองหลงัการเก็บเก่ียว  
  นวลวรรณ ฟา้รุ่งสาง  อดุม ฟา้รุ่งสาง  และ ญาณี มัน่อ้น 

141 การระบชุนิดเชือ้ราท่ีแยกจากอาการ starburst ของเมลด็ข้าวโพดหลงัการเก็บเก่ียว และการสร้างฟูโมนิซิน 
  พิสทุธ์ิ เขียวมณี  สรรเสริญ รังสวุรรณ   ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ  รัติยา พงศ์พิสทุธา และรณภพ บรรเจิดเชิดชู 

145 ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซิติกตอ่การควบคมุจลุนิทรีย์และคณุภาพของใบตองสดตดัแตง่พร้อมใช้ระหวา่งการเก็บรักษา 
  วรัมพร กลุเจริญทรัพย์  กานดา หวงัชยั  และ อษุาวดี ชนสตุ 

149 ผลของฤดกูาลเก็บเก่ียวและอณุหภมูิเก็บรักษาตอ่คณุภาพใบตองกล้วยตานี 
  ปรางค์ทอง กวานหอ้ง  อรณิชา สวุรรณโฉม   ศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์   คมจนัทร์ สรงจนัทร์  และจตพุร สิงห์โต 

153 การศกึษาดชันีเก็บเก่ียวผลอาโวกาโดพนัธุ์ “Pinkerton” 
  อจัฉรา ภาวศทุธ์ิ  จิระนิล แจ่มเกิด  สภุาวดี ศรีวงค์เพ็ชร  คมสนัต์ อตุมา และประเสริฐ จอมดวง 

157 การบม่ผลมะละกอพนัธุ์แขกดาํ ซนัไรส์ และฮอลแลนด์เชิงพาณิชย์ด้วยแก๊สเอทิลนี 
  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  เจริญ ขนุพรม  และ ยพิุน อ่อนศิริ 

161 ผลของสารเคลอืบผิวคาร์นบูาและอณุหภมูิระหวา่งการเก็บรักษาตอ่คณุภาพผลของส้มโอพนัธุ์มณีอีสาน 
  ชฎาภรณ์ เชยชยัภูมิ  รําไพ นามพิลา และ สงัคม เตชะวงค์เสถียร 

165 ผลของชนิดวสัดหุอ่ผลตอ่คณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของส้มโอพนัธุ์ขาวใหญ่ 
  เจนจิรา ชมุภูคํา   ชลนพร ธรรมภกัดี  อิษยา นะมิกิ  รัฐพล ฉตัรบรรยงค์ และ ถนอมจิต บตุราช 

169 ผลของ 1-Methylcyclopropene และอณุหภมูิตํ่าตอ่คณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของพลบัพนัธุ์ฟยู ู
  ปิยวรรณ ชะนะ  อิษยา นะมิกิ   วีระศรี เมฆตรง   เจนจิรา ชมุภูคํา และ กฤษณา กฤษณพกุต์ 

173 ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเก่ียวตอ่คณุภาพภายหลงัการเก็บเก่ียวของผลหมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60 
  อิษยา นะมิกิ  สภุาวดี วงษ์ภมร  ภาณมุาศ โคตรพงศ์  การิตา จงเจือกลาง  และ เจนจิรา เชาว์ไว 

177 ผลของอายกุารเก็บเก่ียวและ 1-Methylcyclopropene ตอ่คณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของผลหมอ่นพนัธ์ุกําแพงแสน 42  
  พชัราพรรณ ใจตัง้  อิษยา นะมิกิ  เจนจิรา ชมุภูคํา  และ รัฐพล ฉตัรบรรยงค์ 

181 การจําแนกลกัษณะการหายใจของผลหมอ่นสดหลงัการเก็บเก่ียวท่ีความบริบรูณ์แตกตา่งกนั ภายใต้อณุหภมูิท่ีแตกตา่ง
และการตอบสนองตอ่เอทธิลนี 

  พฤกษ์ ชูสงัข์   พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย  และเฉลิมชยั วงษ์อารี 

185 ผลของการเคลอืบสารไคโตซานและอณุหภมูิเก็บรักษาตอ่คณุภาพหลงัเก็บเก่ียวของลาํไยพนัธุ์อีดอ 
  ศศิภา เทียนคํา  เจนจิรา ชมุภูคํา  และอารยา อาจเจริญ เทียนหอม 

189 การฉีดพน่ไคโตซานและการเก็บรักษาท่ีอณุหภมูติา่งกนัตอ่คณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวลาํไยพนัธ์ุอีดอ 
  เจนจิรา ชมุภูคํา   กนกพร ทองรอด  และอณัณ์ชญาน์ มงคลชยัพฤกษ์ 

193 สารเอทีฟอนตกค้างในผลทเุรียนพนัธุ์หมอนทองภายหลงัเก็บรักษาในสภาพจําลองการสง่ออกทางเรือ 
  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  ยพิุน อ่อนศิริ และ เจริญ ขนุพรม 

197 การประเมินการตกค้างของอีทีฟอนในผลทเุรียนสดสง่ออก 

  วีรยทุธ สทุธิรักษ์   เกรียงไกร สภุโตษะ   ศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์  และ ทรรศน์สรัล รัตนทศันีย 
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201 ผลการใช้ฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครตอ่การสลายตวัของคลอโรฟิลล์ของกล้วยไข ่
  เปมิกา พรหมแก้ว  ณฐัชยั พงษ์ประเสริฐ  อภิรดี อทุยัรัตนกิจ  เฉลิมชยั วงษ์อารี  และวาริช ศรีละออง 

205 อาการไส้สนํีา้ตาลในสบัปะรดกลุม่ควีนสีส่ายพนัธุ์ท่ีปลกูในแหลง่ปลกูเดียวกนัหกแหลง่ 
  กมลวรรณ  แสงสร้อย  เสาวภา ไชยวงศ์   อิษยา ภู่สิทธิกลุ และ เกียรติสดุา เหลืองวิลยั 

209 การทํานายอาการไส้สนํีา้ตาลในสบัปะรดหลงัการเก็บเก่ียวด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์ 
  ศภุพจี จนัทร์เมือง และ เกียรติสดุา เหลืองวิลยั 

213 กรดไขมนักบัอาการไส้สนํีา้ตาลในสบัปะรดหลงัเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิตํ่า 

  ปัทมวรรณ อนสุรพรพงศ์ และ เกียรติสดุา เหลืองวิลยั 

217 สมบตัิทางกายภาพและเคมีขององุ่นสดไร้เมลด็พนัธุ์มารู ซีดเลส 
  ทิวา สายประดิษฐ  เทวรัตน์ ตรีอํานรรค และ กระวี ตรีอํานรรค 

221 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณอนมุลูอิสระกลุม่ออกซเิจนและการเกิดเปลอืกสนํีา้ตาลของผลลองกองระหวา่งการเก็บรักษา
ท่ีอณุหภมูิห้อง 

  วารุณี จอมกิติชยั  ศศิธร เชียงภูกอ  กมลวรรณ แก้วมา และ วีรศกัด์ิ จอมกิติชยั 

225 ผลของสารเคลอืบผิวซิลเวอร์นาโนพาทิเคิลท่ีมีสารสกดัจากเปลอืกลองกองตอ่การเกิดสนํีา้ตาลของผลลองกอง 
  อินทิรา ลิจนัทร์พร  และเฉลิมชยั วงษ์อารี 

229 ผลของสาร Kojic acid ตอ่การเกิดสนํีา้ตาลของลองกองหลงัการเก็บเก่ียว 
  อินทิรา ลิจนัทร์พร 

233 การสาํรวจคณุภาพของลองกองท่ีหมดอายกุารวางจําหนา่ยจากตลาดค้าสง่ผลไม้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  ศรินญา สงัขสญัญา  อริยา หาญกร และ ปาริตชาติ เทศมงคล 

237 1-MCP Microbubbles Influence in Fruit Color and Quality of Dragon Fruit 
  Javier Vera, Nutthachai Pongprasert,  Pongphen Jitareerat,  Panida Boonyaritthongchai and Varit Srilaong 

241 ผลของการเคลอืบผิวด้วยไขสกดัจากใบกะหลํา่ปลตีอ่สมบตัิการยอมให้ไอนํา้ซมึผา่นและอตัราการหายใจของมะนาวสด 
  นิตยา ภูงาม   วีรเวทย์ อทุโธ  และฤทธิรงค์ พฤฑฒิกลุ 

245 ประสทิธิภาพของเซริซินในการลดการเกิดสนํีา้ตาลในมะมว่งนํา้ดอกไม้ตดัแตง่พร้อมบริโภค 
  ธนากร คําสิงห์นอก  เฉลิมชยั วงษ์อารี  มณัฑนา บวัหนอง  สริุยณัห์  สภุาพวานิช  เทพปัญญา เจริญรัตน์ 

และ พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย 

249 ผลของการใช้กรดซิตริกตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพของแก่นตะวนัตดัแตง่ระหวา่งการเก็บรักษา 
  เมวิกา ไชยฤทธ์ิ และสงัคม เตชะวงค์เสถียร 

253 ผลของการจุม่สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ตอ่การเปลีย่นแปลงปริมาณจลุนิทรีย์ในมะละกอสกุตดัแตง่พร้อมบริโภค
พนัธุ์เรดมาราดอล 

  ชลิดา ฉิมวารี   พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย และ จฑุาทิพย์ โพธ์ิอบุล 

257 การตรวจสอบความถกูต้องของวธีิวิเคราะห์สารเคมกํีาจดัศตัรูพืช กลุม่ออร์กาโนฟอสเฟตในพริกชีฟ้า้โดยวธีิ QuEChERS 
ร่วมกบั GC/MS 

  ปภาดา ประจง  ระจิตร สวุพานิช และ อพชัชา จินดาประเสริฐ 

261 การเปลีย่นแปลงคณุภาพตาํลงึอินทรีย์ท่ีไมผ่า่นและผา่นการล้างเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิห้อง 
  จิตติมา จิรโพธิธรรม  พิษณ ุบญุศิริ  และอภิตา บญุศิริ 

265 อิทธิพลของการเก็บรักษาดอกเห็ดถัง่เชา่สทีองอบแห้งหลงัการเก็บเก่ียวตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพทางกายภาพและเคม ี
  ณฐัพงษ์  สิงห์ภูงา  พีระศกัด์ิ  ฉายประสาท และ บญุส่ง แสงอ่อน 

269 คณุภาพและอายกุารเก็บรักษาเห็ดฟางท่ีเพาะจากวสัดเุพาะท่ีมีการผสมแบคทีเรีย Bacillus subtilis  BC05 
ในระดบัห้องปฏิบตักิาร 

  จิตติมา จิรโพธิธรรม  อภิตา บญุศิริ  ยพิุน อ่อนศิริ  พิษณ ุบญุศิริ และเยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 
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273 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางสณัฐานวิทยา องค์ประกอบทางเคมี และสารต้านออกซิเดชนัของข้าวก่ําจงัหวดันา่น 
  กวินทิพย์ พรมแดง   คศัฤญา เตปินตา  บรรจง อูปแก้ว  สภุาพร ชติุประพฤทธ์ิ  และ ปิยะนชุ รสเครือ 

278 การใช้ดินเบาและพืชธรรมชาติคลกุเมลด็พนัธุ์ข้าวปอ้งกนักําจดัมอดแปง้และผลกระทบท่ีมีตอ่ความงอกของเมลด็พนัธุ์ข้าว 
  ฤชอุร วรรณะ  และ ฐิติพงศ์ พานพล 

282 การเปรียบเทียบคณุภาพข้าวญ่ีปุ่ น (จาปอนิกา) ท่ีผลติภายในประเทศและนําเข้า 
  พศวตั นฤมลต์   ภวตัร นาควิไล  และชเนษฎ์ ม้าลําพอง 

287 สมบตัิทางกายภาพท่ีสาํคญัของข้าวไร่หลงัการเก็บเก่ียว 
  ปาริชาติ เทียนจมุพล  ณฏัฐวฒัณ์ หมื่นมาณี  และนิธิยา รัตนาปนนท์ 

291 ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาตอ่คณุภาพนํา้มนัของเมลด็งาขีม้้อน 
  ปณชล ทายะมหา  ปาริชาติ เทียนจมุพล  ณฐัศกัด์ิ กฤติกาเมษ  อดิเรก ปัญญาลือ และแสงทิวา สริุยงค์ 

295 ความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายนํา้ผึง้ 
  กมัพล วงษ์ซีวะสกลุ  วิบูลย์ ช่างเรือ   ณฏัวฒัณ์ หมื่นมาณี และ ปาริชาติ เทียนจมุพล 

299 การประเมินระยะความสกุของมะมว่งนํา้ดอกไม้ด้วยเทคนิคการตอบสนองทางความถ่ีเสยีง 
  พชร ว่องไพศาลกิจ   ศกัรินทร์ปาปะเก  กระวี ตรีอํานรรค และ เทวรัตน์ ตรีอํานรรค 

303 การจําแนกความสกุ-แก่ของทเุรียนพนัธุ์หมอนทองด้วยการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 
  ธีรวฒัน์ ชื่นอศัดงคต   กระวี ตรีอํานรรค และ เทวรัตน์ ตรีอํานรรค 

307 การจําแนกความสกุแกข่องมะมว่งพนัธุ์นํา้ดอกไม้ด้วยเทคนิคการวดัสท่ีีสอดคล้องกบัคณุสมบตัทิางกลและองค์ประกอบ
ทางกายภาพเคม ี

  เกียรติศกัด์ิ ใจโต   เทวรัตน์ ตรีอํานรรค   ธีรวฒัน์ ชื่นอศัดงคต และ กระวี ตรีอํานรรค 

 
Postharvest Logistics 

311 การใช้ cobalt chloride และนํา้ตาลซูโครสเพ่ือยืดอายกุารปักแจกนัของดอกกหุลาบท่ีผา่นการดดัแปลงส ี
  หฤทยั ไทยสชุาติ  ศาสตรา ลาดปะละ   สลิลทิพย์  อยู่เกิด  อรวิชญ์ แสนใจยา  และ พรอนนัต์ บญุก่อน 

315 การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกลุหวายในสภาพดดัแปลงบรรยากาศในบรรจภุณัฑ์ 
  วรินธร  พลูศรี  และ กรรณพต แก้วสอน 

319 การประเมินการสญูเสยีคณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวดอกดาหลาเพ่ือการสง่ออก 
  งามพิศ สดุเสน่ห์  ศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์  ภาณมุาศ โคตรพงศ์  และ คมจนัทร์ สรงจนัทร์ 

323 การสาํรวจเพ่ือศกึษาลกัษณะ ปัญหา และการเปลีย่นแปลงหลงัการเก็บเก่ียวของดอกขงิทอง (Golden beehive ginger, 
Zingiber spectabile Griff.) ในบริเวณพืน้ท่ี กลุม่ไม้ดอกไม้ประดบัชมุชนบ้านทบัคริสต์ จ. สรุาษฎร์ธานี 

  ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา   จุฑามาศ พร้อมบญุ  สดุารัตน์ ขนุเมือง  พฤกษ์ ชูสงัข์  พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย เฉลิมชยั วงษ์อารี 
และ มณัฑนา บวัหนอง 

327 ผลของวิธีการบรรจตุอ่อายกุารปักแจกนัและคณุภาพของกระเจียวตดัดอกพนัธ์ุบ้านไร่เรด 
  นาวินี สงัฆมาตร  นฤภร เทพสวุรรณ์ โสระยา ร่วมรังสี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม 

331 ผลของวิธีการบรรจตุอ่อายกุารปักแจกนัและคณุภาพของปทมุมาตดัดอกพนัธ์ุลานนาสโนว์ 
  นิมมิตา สอาดโอษฐ์  นฤภร เทพสวุรรณ์ โสระยา ร่วมรังสี และ พิมพ์ใจ สีหะนาม 

335 ปัจจยัของพลาสติกบรรจภุณัฑ์และเง่ือนไขการเก็บรักษาตอ่คณุภาพของกล้วยเลบ็มือนางอบแห้งด้วยแหลง่พลงังาน 
ความร้อนจากเชือ้เพลงิแอลพีจี 

  ยทุธนา ฏิระวณิชย์กลุ และ สภุวรรณ ฏิระวณิย์กลุ 

339 ประสทิธิภาพของกระดาษเคลอืบสารดดูซบัเอทิลนีเพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาของมะมว่งนํา้ดอกไม้ 
  แพรวดาว โสภา  มลทินี กนัทาเดช  กนกกาญจน์ พรรณาไทร  วรรณิกา คําวงัสวสัด์ิ  และ สฐุพศั คําไทย 
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343 การใช้สารเคลอืบผิวไคโตซานร่วมกบัโซเดียมแอลจิเนตเพ่ือรักษาคณุภาพและชะลอการเกิดโรคแอนแทรกโนสบน 
ผลมะมว่งนํา้ดอกไม้เบอร์สี ่

  จฑุามาศ พร้อมบญุ  ปิยะศกัด์ิ ชอุ่มพฤกษ์  มณัฑนา บวัหนอง  พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย  ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา  
และเฉลิมชยั วงษ์อารี 

347 ผลของการลดอณุหภมูิอยา่งรวดเร็วก่อนการเก็บรักษา, การเคลอืบผิวด้วยวุ้นและความสกุแก่ของผลตอ่อายกุารเก็บรักษา
และคณุภาพของผลสตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 

  ธนะชยั  พนัธ์เกษมสขุ  วรรณวรางค์  พฒันะโพธ์ิ และ วลยัพร  มูลพุ่มสาย 

351 การพฒันาวสัดหุอ่หุ้มผลทเุรียนพนัธุ์หมอนทองเพ่ือการสง่ออก 
  ปิยะพงษ์ สอนแก้ว  ประกาสิทธ์ิ ชุ่มชืน่  เพ็ญนภา ศิริสลงุ และ วรภทัร ลคันทินวงศ์ 

355 การควบคมุโรคผลเนา่และรักษาคณุภาพของผลแก้วมงักรท่ีฉายรังสแีกมมา 
  ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์   กลัยา ศรีพงษ์  อภิรดี อทุยัรัตนกิจ  สภุา พวงน่ิม และ สกุญัญา เอี่ยมลออ 

359 การประยกุต์ใช้สารเคลอืบผิวเซลแลคเพ่ือชะลอการเนา่เสยีและรักษาคณุภาพของเงาะพนัธ์ุโรงเรียนในระหวา่ง 
การเก็บรักษา 

  กลัยา ศรีพงษ์  สภุา พวงน่ิม  อภิรดี อทุยัรัตนกิจ   สกุญัญา เอี่ยมลออ  และ ผอ่งเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 

363 ผลของสารเคลอืบเนือ้บริโภคได้ท่ีมีสว่นผสมของคาร์บอกซเีมทิลเซลลโูลสท่ีได้จากเปลอืกมะพร้าวออ่นตอ่คณุภาพ 
เนือ้ส้มโอทองดีตดัแตง่สด 

  อภิตา บญุศิริ  จิตติมา จิรโพธิธรรม และโศรดา กนกพานนท์ 

367 ผลของแคลเซยีมคลอไรด์ตอ่คณุภาพการเก็บรักษาสบัปะรดห้วยมุน่ตดัแตง่ 

  พนิดา เมฆทพั   และ มยรีุ กระจายกลาง 

371 ผลของซิตริกและกรรมวิธีท่ีแตกตา่งกนัตอ่คณุภาพการเก็บรักษาสบัปะรดห้วยมุน่ตดัแตง่ 
  พนิดา เมฆทพั   และ มยรีุ กระจายกลาง 

375 ประสทิธิภาพของถงุบรรจภุณัฑ์เพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาผกักาดหอมตดัแตง่ 
  นิตยา กาสกลุ   พชัรีวรรณ ซาวบญุตนั   วิชญ์ วชัรวิภา  นนัท์นภสัถ์ แก้วเสงีย่ม และ สฐุพศั คําไทย 

379 ผลของการลดอณุหภมูแิบบสญุญากาศและชนิดของบรรจภุณัฑ์ตอ่คณุภาพของสลดัผกักาดหอมตดัแตง่พร้อมบริโภค 
  ธนัย์ชนก ยอเสน   พิชญา พลูลาภ และ ดนยั บณุยเกียรติ 

383 สภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมสาํหรับการลดอณุหภมูิด้วยระบบสญุญากาศของผกัเบบีค้อส ผกับรอกโคโลนี ผกักาดหอม

โอ๊กลฟี และผกักาดหอมใบแดง 

  ชยัพิชิต เชือ้เมืองพาน   ดนยั บณุยเกียรติ   และพิชญา พลูลาภ 

387 อิทธิพลของอณุหภมูิและระยะเวลาในการแช่นํา้ร้อนเพ่ือยดือายกุารเก็บรักษาผลมะเขือเทศพนัธุ์สดีา 
  พรอนนัต์ บญุก่อน  ธญัพิชชา อตุสาห์ และ หฤทยั ไทยสชุาติ 

391 ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) และอณุหภมูิตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพและอายกุารเก็บรักษาตงักยุสด 
  สดศรี เนียมเปรม  กศุล เอี่ยมทรัพย์  มนฑิณี กมลธรรม   จติุณฏัฐ์ ธนกิจวนิชกลุ และ เรวดี มีสตัย์ 

395 การประเมินความเสยีหายและการลดความเสยีหายหนอ่ไม้ฝร่ังอินทรีย์หลงัเก็บเก่ียวของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 
เพชรบรูณ์ จํากดั  

  อภิตา บญุศิริ  จิตติมา จิรโพธิธรรม  ยพิุน อ่อนศิริ  เจริญ ขนุพรม และพิษณ ุบญุศิริ 

399 การสญูเสยีในระหวา่งการขนสง่ของผกักาดขาวปลแีละกะหลํา่ปลใีนตลาดขายสง่ขนาดใหญ่ อําเภอเมือง  
จงัหวดันครสวรรค์ 

  ศรัณยา เพง่ผล 

403 ดชันีช่ือผู้แตง่ 
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