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การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งที่ 16 
 
Postharvest Biology Mechanism 
11 การใชไอระเหยเอทานอลในการควบคุมโรคขั้วผลเนา และโรคแอนแทรคโนสในมะมวงน้ําดอกไมเบอรส่ีในระยะผลสุก 
  เจนจิรา พกาวัลย ปฐมพงศ  เพ็ญไชยา พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย วีรเวทย อุทโธ สมโภชน นอยจินดา และเฉลิมชัย วงษอารี 
15 การศึกษาสหสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของมะมวงพันธุน้ําดอกไม  
  ธีรวัฒน ชื่นอัศดงคต เทวรัตน ตรีอํานรรค และกระวี ตรีอํานรรค 
19 อิทธิพลของวัยตอคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเปลือกผลมะมวงน้ําดอกไมหลังการเก็บเก่ียว  
  วัลลี ภาคพจน  นันทชนก นันทะไชย  อินทิรา ลิจันทรพร 
22 ผลของแคลเซียมแล็กแทตตอการลดการเกิดสีน้ําตาลของเน้ือมะมวงสุกพันธุน้ําดอกไมหั่นช้ิน  
  ณิชาภัทร แกวมณี  มัณฑนา บัวหนอง และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย 
26 การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของเน้ือสุกทุเรียนพันธุจันทบุรี 1 และหมอนทอง  
  จิรัฐิติกาล บุณธนากร วิชชุดา เดาด  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชยชูชาติ วัฒนวรรณ และเฉลิมชัย วงษอารี 
30 อายุเก็บเก่ียวของทุเรียนพันธุหมอนทองที่สัมพันธกับคุณภาพภายหลังการเก็บเก่ียว  
  ยุพิน ออนศิริ  เจริญ ขุนพรม และ ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ 
35 ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาตอปริมาณสารกาบาและคุณภาพผลทุเรียนเทศ 
  โสภิดา ศรีวิลัยวรรณ ปพิชญา กองจินดา สุภาวดี ชนะพาล  พรจรัส สิงหวรชัย และรุจริา ดีวัฒนวงศ 
38 ผลของวิธีการบมดวยสารละลายเอทีฟอนและแกสเอทิลีนตอคุณภาพกลวยหอมทอง  
  ชัยรัตน บูรณะ และพิไลลักษณ พิชัยวัตต 
42 ผลของระยะการสุกตอคุณภาพทางกายภาพ เคมีและปริมาณแทนนินในเปลือกผลกลวยน้ําวา  
  พรรณพนัช แชม  นันทชนก นันทะไชย และอินทิรา ลิจันทรพร 
46 ปริมาณแทนนินและองคประกอบทางเคมีในลําตน ใบ และปลีของกลวยเทพรส  
  สมคิด ใจตรง และสุปรีณา ศรีใสคํา 
50 ผลของอุณหภูมิตอคุณภาพในระหวางการเก็บรักษาผลมะเด่ือฝร่ังพันธุ Brown Turkey  
  ชัยพิชิต เชือ้เมืองพาน   และดนัย บุณยเกียรติ 
54 ผลของการเคลือบไขผ้ึงตอคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาของมะนาวพันธุทูลเกลา   
  อดิศักด์ิ  จูมวงษ นารท นาคเฉลิม  และจินตนา จูมวงษ 
58 ผลของการเกิดเนื้อใสตอคุณภาพของมะยงชิดพันธุทูลเกลาหลังการเก็บเก่ียว  
  ภัทรวรรณ วัฒนกีบุตร  วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์ และอุษาวดี ชนสุต 
62 การชะลอการเปล่ียนแปลงสารประกอบฟนอล และอนุพันธของคลอโรฟลลในกลีบเล้ียงมังคุดโดยการฉายรังสียูวีบี  
  ณัฐวุฒิ คงพูน  นาโอก ิยามาอูช ิ และสมัคร แกวสกุแสง 
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66 ผลของการเคลือบผิวดวยแคลเซียมคารบอเนตนาโนพาทิเคิลรวมกับสารสกัดจากเปลือกลองกองตอคุณภาพและการเกิดสี
น้ําตาลของผลลองกองหลังการเก็บเก่ียว  

  อินทิรา ลิจันทรพร  นันทชนก นันทะไชย ปาลิดา ต้ังอนุรัตน และอญัชลินทร สิงหคํา 
70 อายุการเก็บรักษาผลละมุดสีดา  
  ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ และ Wouter G. van Doorn 
75 ผลของกรดออกซาลิกและกรดซาลิซิลิกความเขมขนตํ่าตอการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลําไยพันธุดอระหวางเก็บรักษา 
  อธิวัฒน ชุมแยม  อติณัฐ จรดล จํานงค อุทัยบุตร และ กอบเกียรติ แสงนิล 
79 ผลของความเขมขนของปุยน้ําวีสตา เคเอส และอุณหภูมิที่เก็บรักษาตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา ของผลลําไย 

พันธุดอ  
  รสริน ศิลปพงไพร นฤภร เทพสุวรรณ อรอุมา เรืองวงษ พลกฤษณ มณีวระ ดนัย บณุยเกียรติ และพิมพใจ สีหะนาม 
83 ผลของการใชอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิตํ่าระยะเวลาส้ันตอคุณภาพของขาวโพดฝกออนสดระหวางการเก็บรักษา 
  จิตรภรณ ลิออนรัมย  และ สุริยัณห  สุภาพวานิช 
87 อายุการเก็บเก่ียวและอุณหภูมิในการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมของไขน้ํา  
  อารักษ ธีรอําพน  และ นัฏฐา นิตยวัฒนกุล 
91 ผลของน้ํามะขามในการลดการเกิดสีน้ําตาลของหัวปลีสดหั่นชิ้นระหวางการเก็บรักษา 
  วารุณี จอมกิติชัย  ญาสุมินทร ไชยขันธุ  ณัฐวุฒิ เพ็ชรพินิจ พัชรา พุดแพง และวีรศักด์ิ จอมกิติชัย 
95 สัณฐานวิทยาของปลีและระยะบริบูรณทางสรีรวิทยาของกลวยหอมเขียวคอม สามเดือน และเทพนม   
  สมคิด ใจตรง และสุชาวดี บัวพก 
99 การใช EthylBloc sachet ในการชะลอการเส่ือมสภาพหลังการเก็บเก่ียวของบัวหลวงตัดดอกพันธุสัตตบงกช  
  ณัฐกานต มากสุวรรณ  และสมัคร แกวสกุแสง 
103 ผลของความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดตอคุณภาพและอายุการปกแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก 
  รัฐติยา ทาผา นฤภร เทพสุวรรณ นิพนธ กิติดี ณัฐา โพธาภรณ และ พิมพใจ สีหะนาม 
107 ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดตอคุณภาพของกลวยไมสกุลหวายตัดดอก  
  อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง  วชิรญา อิ่มสบาย  สุวัชชัย จรัสโสภณ  และธนกร วิรุฬมงคล 
111 ผลของกรดบอริก ตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพของดอกมะลิลาหลังการเก็บเก่ียว 
  จิราพร บุญประเสริฐ  พีระศักด์ิ ฉายประสาท และ มยุรี กระจายกลาง 
115 ปริมาณสารเดลฟนิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุใหม 6 สายพันธุ  
  สมนึก พรมแดง  อุทัยวรรณ ดวงเงิน และศิริพรรณ สุขขงั 
119 ผลของชนิดขาว และบรรจุภัณฑตอการเปล่ียนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณภาพทางกายภาพ และเคมีในเมล็ดขาว

ไรซเบอรี  
  ไชยภร เก็บเงนิ  ลลิตา ศิริวัฒนานนท และ อนิทิรา ลิจันทรพร 
123 ผลของอุณหภูมิในการแชขาวเปลือกสําหรับการผลิตขาวกลองงอกที่มีตอปริมาณ GABA และคุณภาพขาวกลอง  
  ศิโรรัตน พิลาวุธ 
127 ลักษณะจําเพาะในการจัดกลุมของขาวสายพันธุพื้นที่สูงของไทย  
  ปาริชาติ เทียนจมุพล ศุภลักษณ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ หม่ืนมาณี นิธิยา รัตนาปนนท 
131 การเปรียบเทียบแบบแผนโปรตีนจากสารสกัดเมล็ดถ่ัวเหลืองที่ไมผานการเพาะและการเพาะงอก  
  บังอร ประจันบาล 
135 ประสิทธิภาพของสารเคมีในการเก็บรักษาหัวแกนตะวัน  
  สุภาภรณ เอี่ยมเขง   จีราภรณ ณ สามพระยา และอดิศร นิสัยงาม 
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139 ความสัมพันธระหวางรากับการหลุดรวงหลังการเก็บเก่ียวของผลิตผลลองกอง 
  นวลวรรณ ฟารุงสาง   อุดม ฟารุงสาง  จริงแท ศิริพานิช  และ ญาณ ีม่ันอน 
143 การจําแนกเชื้อรา Lasmenia sp. สาเหตุโรคผลเนาของเงาะและการเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรค  
  กัลยลกัษณ เสนาะสําเนียง สมศิริ แสงโชติ  และวีระณีย ทองศรี 
147 การสรางสารพิษฟูโมนิซินของเชื้อรา Fusarium spp. ที่พบในเมล็ดขาวโพด  
  สุพี วนศิรากุล  สมศิริ แสงโชติ และอรอุมา เพียซาย 
151 ผลของวัสดุเพาะท่ีมีการผสมแบคทีเรีย Bacillus subtilis  BC05 ที่มีตอคุณลักษณะปรากฏและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟาง

ในระดับการคา  
  จิตติมา จิรโพธิธรรม อภิตา บุญศิริ ยุพิน ออนศิริ  พิษณุ บุญศิริ และเยาวภา อรามศิริรุจิเวทย 
155 การคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียที่สามารถลดปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในสภาพหลอดทดลอง  
  พิสุทธิ์ เขยีวมณี สรรเสริญ รังสุวรรณ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรัติยา พงศพิสุทธา 
159 ศักยภาพของอาหารเล้ียงเช้ือราเพ่ือตรวจสอบเชื้อราปนเปอนในเมล็ดขาวโพด  
  สรรเสริญ  รังสุวรรณ  พิสุทธิ์  เขียวมณี ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล และรัติยา  พงศพิสุทธา 
163 การทดสอบคุณสมบัติยับย้ังจุลินทรียของสารสกัดจากเศษฝุนเสนใยมะพราวเพื่อยืดอายุน้ํามะพราวสด  
  ธิติมา วงษชีรี พรพรรณ สิระมนต วชิรญา อิ่มสบาย สารภี ยวดยง และปยะนาถ สิริรัตนาวงศ 
167 การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุน้ําดอกไม

สีทองตอสารเคมีกําจัดเช้ือรา  
  สัณฐิติ บินคาเดอร  รัติยา พงศพิสุทธา และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 
171 เช้ือรา Pythium sp. สาเหตุโรครากเนาของทุเรียน และประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุม  
  กนกพร ฉัตรไชยศิริ   รัติยา พงศพิสุทธา ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และ สัณฐิติ บนิคาเดอร 
175 การวัดปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดในน้ํากระเจ๊ียบและนํ้าผลหมอนดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล  
  คคนางค ลิขิตวิวัฒน กมลวัลย แดงมาดี ปราโมทย คูวิจิตรจารุ และบศุรากรณ มหาโยธี 
179 การประเมินปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดและความแนนเนื้อแบบไมทําลายในผลแคนตาลูปโดยใช 

สเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล  
  ธีระวัฒน เรือนคํา  รณฤทธิ ์ฤทธิรณ  และกนกวรรณ เสรีภาพ 
183 ความเปนไปไดของการตรวจสอบเช้ือราในขิงดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป  
  กรรณพต แกวสอน  ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ และวรินธร  พูลศรี 
187 การวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดและวิตามินซีผลฝรั่งหนองขางคอก (กลมสาล่ี) ดวยเนียรอินฟราเรด 

สเปกโทรสโกป  
  กรรณพต แกวสอน   มาโนช รัตนคุณ ธิดารัตน รักษากิจ และธนิน  พันธพิจิตร 
191 การตอบสนองของฟกทองญี่ปุนตอแสงเนียรอินฟราเรด  
  ปาริชาติ เทียนจมุพล   ศุภลักษณ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ หม่ืนมาณี และปริญญา จันทรศรี 
195 การทดสอบความแมนยําของเทคนิคเนียรอินฟราเรดในการตรวจสอบอาการฟามของผลสมสายน้ําผ้ึง  
  ณัฏวัฒณ หม่ืนมาณี   กัมพล วงษซีวะสกุล   วิบลูย ชางเรือ ปาริชาติ เทียนจุมพล และดนัย บุณยเกียรติ 
199 ผลของบรรจุภัณฑตอการเกิดอาการไสสีน้ําตาลในสับปะรดผลสดพันธุตราดสีทอง 
  อุทัยวรรณ ทรัพยแกว  วรางคณา มากกําไร  วีรา คลายพุก หยกทิพย สุดารีย  และดารากร  เผาช ู
203 การพัฒนาซองปลดปลอยไอระเหยเอทานอลและการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผลหมอน 
  พฤกษ ชูสังข  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย วีรเวทย อุทโธ และเฉลิมชยั วงษอารี 
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Postharvest Logistics 
207 ผลของระยะเก็บเก่ียวตอคุณภาพของมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองท่ีเก็บรักษาในบรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศที่  

5 องศาเซลเซียส  
  วิลาวัลย คําปวน  และจํานงค อุทัยบุตร 
211 ผลของชนิดบรรจุภัณฑถุงพลาสติกตออายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไมเบอร 4  
  อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม เจริญ ขุนพรม  และพิษณุ บุญศิริ 
215 ผลของการบรรจุภัณฑแอคทีฟโดยการใชซองควบคุมการปลอยไอระเหยเอทานอลท่ีทําจากฟลมยอยสลายไดตอ 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพมะละกอสุกผาคร่ึงลูก  
  วรรณวิภา ถาพร   วีรเวทย อุทโธ  และฤทธิรงค พฤฑฒิกุล 
219 ผลของชนิดบรรจุภัณฑพลาสติกตออายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียน  
  อภิตา บุญศิริ  จติติมา จิรโพธิธรรม  ยุพิน ออนศิริ และพิษณุบญุศิริ 
223 การยืดอายุการเก็บรักษากลวยหอมทองดวยสารเคลือบจากแปงกลวยผสมซีโอไลตหรือผงถานกัมมันต  
  ณัฐจรีย จิรัคคกุล และณชยุต จนัทโชติกุล 
227 ผลของการจุมแคลเซียมคลอไรดรวมกับการใชความเย็นเฉียบพลันหลังการเก็บเก่ียวตอคุณภาพการเก็บรักษาผักคะนา

ไฮโดรพอนิกส 
  วุฒิรัตน  พัฒนิบูลย 
231 ประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ และการลดอุณหภูมิรวมกับสารฆาเช้ือตออายุการวางจําหนายขาวโพดฝกออนตัดแตง 

ที่อุณหภูมิหอง  
  รัชนี พุทธา  และสมคิด ใจตรง 
235 การประยุกตใชเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิสําหรับพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง  
  ปรัศนีย กองวงค  วริศรา วนากมล ดนัย บุณยเกยีรติ   และพิชญา พูลลาภ 
239 พารามิเตอรการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศที่เหมาะสมสําหรับผักกาดหวานและโอคลีฟแดงตัดแตงพรอมบริโภค  
  วริศรา วนากมล  ปรัศนีย กองวงค ดนัย บุณยเกยีรติ   และพิชญา พูลลาภ 
243 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานและไขผ้ึงรวมกับสารสกัดจากเปลือกสมโอตอการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสใน 

ผลมะมวงน้ําดอกไมหลังการเก็บเก่ียว  
  นันทชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทรพร  ปาลิดา ต้ังอนุรัตน และเรวดี มีสัตย 
247 ผลของโปรคลอราซ โปรคลอราซรอน น้ํารอน และสารสกัดอบเชยตอคุณภาพผลและการเกิดโรคแอนแทรคโนสของ 

ผลมะมวงพันธุยูเหวินภายหลังเก็บรักษาในสภาพจําลองการสงออกทางเรือ  
  พีรพงษ แสงวนางคกูล  กิตติศักด์ิ เหมือนดาว ยุพิน ออนศิริ และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 
251 การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของมะละกอพันธุซันไรสดวยน้ํารอนและโปรคลอราซ  
  พีรพงษ แสงวนางคกูล   กายตะวัน  ชัยสายัณห และ นวลวรรณ ฟารุงสาง 
255 การพนสาร BHT เพื่อลดการเนาเสียและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของเงาะพันธุโรงเรียน  
  กัลยา ศรีพงษ  สภุา พวงน่ิม อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สกุัญญา เอี่ยมลออ  อรวินทินี ชูศรี ศิริพร วรกุลดํารงชัย  

และ ผองเพ็ญ จติอารียรัตน 
259 การใชสารโซเดียมคลอไรทรวมกับไอน้ํารอนเพื่อชะลอการเกิดสีน้ําตาลและเช้ือราท่ีเปลือกของมะพราวน้ําหอมตัดแตง 
  กฤตยา พยุหเมธากุล  กลัยา ศรีพงษ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ วาริช ศรีละออง พนิดา เรณมูาลย และผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 
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Postharvest Machinery 
263 การศึกษาและพัฒนาเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน  
  กันตพงษ แขโส  อรรถพล มีขาว ชยัยันต จันทรศิริ   สมโภชน สุดาจนัทร และกิตติพงษ ลาลุน 
267 ผลของการชะลอการลดความชื้นในขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ตอคุณภาพขาวขัดขาวในระหวางการเก็บรักษา  
  สุพรรณิการ ปกเคธาติ  วีรเวทย อุทโธ  กฤตยา อทุโธ  และกฤษณา สุดทะสาร 
271 การศึกษาประสิทธิภาพโรงสีขาวขนาดเล็กในชุมชน  
  พิศมาส  หวังดี วัชรินทร  เขยีวไกร นพฤทธิ ์ พรหมลัง  และเดชา  คัณทักษ 
275 ผลของความถ่ีในการส่ันและความเร็วลมในการแยกหินจากเมล็ดขาวโพด  
  ณัฐวุฒิ เนียมสอน   วิบลูย ชางเรือ และ ดามร บณัฑุรัตน 
279 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดกาแฟโรบัสตาสดระบบน้ําปนปวน  
  ชมพูนุช กลูเกตุวงศ   และ ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ 
283 การออกแบบสรางเคร่ืองแกะกลีบกระเทียมแหงระดับชุมชน  
  นพฤทธิ์ พรหมลัง คจรศักด์ิ สิงหันต และรณศักด์ิ วิวัฒนปรีชานนท 
287 ผลกระทบของความเร็วการลําเลียงและการส่ันสะเทือนตอการคัดแยกดินออกจากหัวแกนตะวัน  
  พีรณัฐ อันสุรีย พลเทพ เวงสูงเนิน และวารี ศรีสอน 
291 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลเงาะ  
  อนุสรา ติดตารัมย กระวี ตรีอํานรรค เทวรัตน ตรีอํานรรค และกิตติรัตน รุงรัตนาอุบล 
295 การศึกษาผลของมุมใบมีดและความเร็วรอบลูกกล้ิงที่มีผลตอสมรรถนะเคร่ืองผาผลจาก  
  ดลหทัย ชูเมฆา  และ อภิรมย ชเูมฆา 
299 การออกแบบและสรางเคร่ืองปลิดแยกฝกสําหรับผลดาวอินคา  
  ณัฐพล โสกุดเลาะ ศักด์ิดา จําปานา กิตติพงษ ลาลุน จักรพันธ  ดวงคําจันทร ชัยยันต จันทรศีริ และสมโภชน สุดาจันทร 
303 วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลนอยหนา   
  คุรุวรรณ ภามาตย  พุทธธินันทร  จารุวัฒน  รัชดา  ปรัชเจริญวนิชย  และ ณัฐสทิธิ์ อยูเย็น 
307 การทดสอบและประเมินผลเครื่องยอยเปลือกมะพราว  
  อภิรมย ชูเมฆา  และ ดลหทัย ชเูมฆา 
311 ความเสียหายเชิงกลตอตาของผลผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังภายใตภาระแบบกระแทก  
  สุรธวัช บุญหนัก กระวี ตรีอํานรรค  และเทวรัตน ตรีอํานรรค 
315 การออกแบบและสรางเคร่ืองตัดหัวมันสําปะหลังออกจากเหงา  
  สุกัญญา ทองโยธี 
319 การออกแบบและพัฒนาการเก็บใบยาสูบแบบดิบ   
  รณศักด์ิ วิวัฒนปรีชานนท นพฤทธิ ์พรหมลัง และ คจรศักด์ิ สิงหันต 
323 การพัฒนาเครื่องปอกสัปปะรด  
  วรินธร  พูลศรี  และ กรรณพต แกวสอน 
327 อุปกรณพรวนกลบวัสดุออยแบบไถจานชนิดใชกําลังขับสําหรับการจัดการออยตอ  
  รุจิภาส  คงกลํ่า  ศิริศักด์ิ เชิดเกียรติพล และ ประเทือง อุษาบริสุทธิ ์
331 การทดลองศึกษาการสับใบออยและการกระจายขนาดของช้ินใบออย เพื่อนําไปตียอยและอัดเปนเช้ือเพลิง  
  สิงหรัญ ชารี   สมโภชน สุดาจันทร  ชนินทร  อุปถมัภ และพศวัศร สันชุมภู 
335 การออกแบบเคร่ืองอบแหงกลวยเล็บมือนางดวยการแผรังสีอินฟราเรดโดยการใชแกส LPG  
  ปราโมทย กุศล  และ มนสิชา ติปะวรรณา 
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339 กระบวนการอบแหงเคร่ืองเทศและสมุนไพรเพื่อ SMEs  
  สุเนตร สืบคา  พรฉวี กลิ่นสุคนธ  กรวรรณ ทวมเงิน  ทัศนวรรณ ใจบญุ และระวิน สบืคา 
343 การทดสอบประสิทธิภาพตูอบแหงปลาชอนดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเตากาซซิไฟเออรแบบไหลลงโดยใชเช้ือเพลิง

แกลบอัดแทง  
  ภิญโญ ชุมมณ ีและ วีระชาติ จริตงาม 
347 เตาเผาถานชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับครัวเรือนในทองถ่ิน  
  วีระชาติ จริตงาม  และ ภิญโญ ชมุมณี 
351 เคร่ืองเพาะตนทานตะวันงอกแบบอัตโนมัติสําหรับครัวเรือน  
  รัตติกร สมบัติแกว  กนกพร บญุญะอติชาติ  และอรฉัตร จิตตโสภักตร 
355 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดบัวอบแหงเพื่อใชในการออกแบบเคร่ืองเคลือบผงปรุงรส  
  ปยะพงษ วงคขนัแกว  และ อรรณพ ทัศนอุดม 
359 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการทําแปงจากเม็ดบัว  
  จิรวัสส เจยีตระกลู  วิบูลย เทเพนทร  อนุชิต ฉ่ําสิงห  ปรีชา อานันทรัตนกุล  พงษรวี นามวงศ และ สุรชาติ ระยาทอง 
363 อิทธิพลของความช้ืน กําลังไฟฟาและระยะหางระหวางวัสดุกับแผนอิเลคโทรดในการใหความรอนขาวเปลือกดวยคล่ืนวิทยุ

แบบตอเนื่อง  
  ธวัชชัย ธรรมขันแกว  วิบูลย ชางเรือ  เยาวลักษณ จนัทรบาง  ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ และณัฏวัฒณ หม่ืนมาณี 
 
Postharvest Safety  
367 การใชสารลดแรงตึงผิวรวมกับน้ําฟองนาโนอิเล็กโทรไลตในการลางสองขั้นตอนเพ่ือลด E. coli และคลอรไพริฟอสใน

สะระแหน  
  ปติรัตน กลิ่นธรรม  ศศิธร  ตรงจิตภักดี  วรรณี ฉินศิริกุล  และ วราภา มหากาญจนกุล 
371 การใชเอทีฟอนบมผลทุเรียนพันธุหมอนทองระหวางการสงออกทางเรือภายใตมาตรฐานสารพิษตกคาง  
  พีรพงษ แสงวนางคกูล   ยุพิน ออนศิริ และ เจริญ ขุนพรม 
375 การลดจํานวนเช้ือจุลินทรียทั้งหมด และเช้ือ Escherichia coli ปนเปอนในวัตถุดิบทางการเกษตรดวยสารออกซิไดสซิ่ง

รวมกับเคร่ืองลางทําความสะอาดแบบน้ําวนสําหรับวิสาหกิจชุมชน  
  อรรณพ ทัศนอุดม 
379 การใชน้ําอิเล็กโทรไลตที่เปนกรดเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนในโหระพาหลังการเก็บเก่ียว  
  จุฑารัตน สวาทนุช   จํานงค อุทัยบุตร และกานดา หวังชัย 
383 ผลของโอโซนไมโครบับเบิลตอการลดปริมาณสารตกคางคลอไพริฟอสในผลสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผ้ึง  
  วิริญญ สิงหโทราช   จํานงค อุทัยบุตร และกานดา หวังชัย 
387 อิทธิพลของอุณหภูมิตอการสลายตัวของสารกําจัดศัตรูพืชและคุณภาพของผลมะมวงพันธุมหาชนก  
  วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์   นฤมล บุญเรือง และวิลาวัลย คําปวน 
391 การพัฒนาเทคนิควิเคราะหภาพเพื่อจําแนกคุณภาพของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชองโดยใชโครงขายประสาทเทียม  
  ชุติมา กาบแกว และ วันรัฐ อับดุลลากาซิม 
395 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการควบคุมดวงงวงขาวโพดและดวงถ่ัวเหลืองโดยวิธีการสัมผัส  
  กฤติมา สระโพธิท์อง  จรงคศักด์ิ พุมนวน และอํามร อินทรสังข 
399 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยพริกไทยดําในการขับไลดวงงวงขาวโพด  
  กัญชพร สุภาคํา  เยาวลักษณ จันทรบาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ 
403 ดัชนีชื่อผูแตง 
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