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การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งที่ 10 
15 บทความบรรยายรับเชิญเร่ือง แนวคิดการวิจัยและพัฒนา Postharvest Safety

  ดร. สุรพงษ โกสยิะจินดา 
 

Postharvest Machinery 
23 การจําลองการอบแหงของเคร่ืองอบแหงแบบถาดโดยใชการคํานวณทางพลศาสตรของไหล

  อาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล  คนึงนิตย จับใจเหมาะ และ ประยูร จอมหลาพีรติกุล 

27 การทดสอบ และประเมินผลเครื่องขุดหัวแกนตะวันในพื้นที่ที่มีรูปแบบการปลูกแตกตางกัน  
  พีรณัฐ  อันสุรีย  สมโภชน  สุดาจันทร  และ สน่ัน  จอกลอย 

31 การทดสอบและประเมินผลเครื่องกล่ันน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็กแบบหอกล่ันทรงกรวย  
  นฤเบศร  หนูใสเพ็ชร  และ อุดม  รินคํา 

35 การทดสอบและประเมินผลเครื่องอัดฟางเศรษฐกิจพอเพียง
  วัชรินทร  เขยีวไกร 

39 การทําแหงแบบโฟมของเย่ือหุมเมล็ดฟกขาว
  ธนวรรณ อวยศักด์ิไชยงค  และ ธนกร โรจนกร 

43 การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณของมะพราวออนน้ําหอมอยางไมทําลาย 
ดวยเทคนิค NIR 

  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ศุทธหทัย โภชนากรณ นํ้าฝน สามสาลี  ชัชญา เกตุเตียน  พีรพงษ แสงวนางคกูล  
ยุพิน ออนศิริ  และ สมนึก ทองบอ 

47 การประเมินสมรรถนะเคร่ืองค้ันน้ําและควานเนื้ออัตโนมัติสําหรับสมและมะนาว
  เสมอขวัญ ตันติกลุ และ อภิชาต วรรณบุปผา 

51 การประยุกตใชเทคนิคการแปลงหนาที่ทางคุณภาพในการออกแบบเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด 
  สุของัคณา ลี  ปริวรรต นาสวาสด์ิ  วิทยา อินทรสอน   และ อดุลย จรรยาเลิศอดุลย 

55 การประยุกตใชพลังงานขีดแบงความเสียหายของมังคุดเม่ือรับภาระกระทําแบบกระแทก 
  อุดมศักด์ิ  กิจทวี  และ ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน 

59 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศในไซโลเหล็กเพื่อเก็บขาวเปลือกขนาด 2,000 ตัน
  ณัฐกร หม่ืนทอง  รัฐพงศ ปฏิกานัง  และ อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 

63 การพัฒนาเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สําหรับวิเคราะหปริมาณความชื้นของ 
แผนยางดิบ 

  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ  ดุสิต ธนเพทาย  สุรีพร ณรงควงศวัฒนา  พันธิภา สีดาว  เพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร   
และ วิไลภรณ โหงวสกุล 
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67 การพัฒนาเครื่องรีดกลวยตาก 
  วิรัช  แสงสุริยฤทธิ์ 

71 การพัฒนาและการทดสอบเบ้ืองตนอุปกรณเก็บเก่ียวผลมังคุด
  ขจรรัฐ ทองโย  และ ศุภกิตต สายสุนทร 

75 การลดความช้ืนของเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวโดยเครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบไหลคลุกเคลาชนิดวนวัสดุตอเนื่องรวมกับ
การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 

  ชณัฐ วิพัทนะพร  สุพรรณ ยั่งยืน  และ จักรมาส เลาหวณิช 

79 การลดความช้ืนขาวเปลือกดวยการใชความรอนจากแกสชีวมวล 
  นําพร ปญโญใหญ  ธนศิษฏ วงศศิริอํานวย  เสมอขวัญ ตันติกุล  และ แสนวสันต ยอดคํา 

83 การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ผนังหองอบแหงของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยชนิดทรงสูง 
  เชิดพงษ  เชีย่วชาญวัฒนา  และ กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

87 การศึกษาการผลิตถานอัดแทงจากผงถานวัสดุชีวมวล 3 ชนิดดวยชุดเกลียวอัดถานอัดแทง
  กิตติพงษ  ลาลุน  สมโภชน สุดาจนัทร  และ ชยัยันต จันทรศิริ 

91 การศึกษาความเปนไดในการใชพัลสสนามไฟฟายับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อยีสต  Saccharomyces cerevisiae ใน
อาหารเล้ียงเช้ือ Yeast Malt

  นรเศรษฐ ขันละ  ไตรธานี เยี่ยมออน  นันทวรรณ ชาญวิชา  โสภณ บุญลอื  และ อํานาจ สุขศรี 

95 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตน้ําตาลออยดวยเคร่ืองกวนนํ้าตาลออย 
  วรรษชล วัฒนะ 

99 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สําหรับเคร่ืองเก็บเก่ียวขาวฟางหวาน (แบบใบมีดหมุนเหวี่ยง) 
  ศักด์ินรินทร ดีโยธา  และ เสรี วงสพิเชษร 

103 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบ้ืองตนของเมล็ดกระทิง
  ชัยณรงค หลมชางคํา  จักรมาส เลาหวณิช  สุพรรณ ยั่งยืน  และ อนุสร เวชสิทธิ ์

107 การศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงพริกไทยดวยเคร่ืองอบแหงลมรอน
  ศิริรัตน ตอพล  และ ณรงค อึ้งกิมบวน 

111 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการอบแหงสําหรับเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
  อรวรรณ ฤทธิวุธ  ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ  และ จักรมาส เลาหวณิช 

115 การศึกษาพฤติกรรมการอบแหงปลานิล(Tilapia Nilotica) ดวยลมรอน
  ประทีป ตุมทอง  อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  ประพันธพงษ สมศิลา และ ธนกร หอมจําปา 

119 การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุมเมล็ดถ่ัวงอก
  พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ  บพิตร ต้ังวงศกิจ  รัตนา ต้ังวงศกิจ  และ สุณฏัฐา อัฐฐิศิลปเวท 

123 การศึกษาวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกหนอไมไผตง
  สวนิต อิชยาวณชิย  และ จักรพันธ เงาทอง 

127 การสรางเคร่ือง Diode Array NIR Spectrometer สําหรับวิเคราะหปริมาณนํ้ามัน และความชื้นในผลปาลม 
  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ดุสิต ธนเพทาย  สุรีพร ณรงควงศวัฒนา  พันธิภา สีดาว  เพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร                          

และ วิไลภรณ โหงวสกุล 
131 การหาปริมาณความช้ืนในกาแฟเมล็ดพันธุอะราบิกาดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป 

  กุลริศา เกตุนาค ปาริชาติ เทียนจมุพล และ วิบูลย ชางเรือ 
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135 การอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหงแบบลูกกล้ิงหมุน
  เทวรัตน ตรีอํานรรค  เกียรติศักด์ิ ใจโต  วีรชัย อาจหาญ  และ กระวี ตรีอํานรรค 

139 การอบแหงเปลือกแกวมังกรดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
  ณัฐพล ภูมิสะอาด ละมุล วิเศษ และ วาริช ศรีละออง 

143 การอบแหงพริกดวยเคร่ืองอบแหงแสงอาทิตยแบบตัวรับพาราโบลา
  กระวี  ตรีอํานรรค  เทวรัตน  ทิพยวิมล  ชนินทร  จติรเจริญ  และ ดวงพร  วงษวัฒนพงษ 

147 การอบแหงลําไยดวยไมโครเวฟแบบเปนชวงรวมกับลมรอน
  กฤษณ อภิญญาวิศิษฐ  อดิศักด์ิ นาถกรณกุล  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์

151 การออกแบบและทดสอบเครื่องแกสซิไฟเออรจากเช้ือเพลิงแกลบสําหรับใชอบแหงขาวเปลือกในโรงสีขาวชุมชน
  ภิญโญ ชุมมณ ี วีระชาติ จริตงาม  ธนรัตน ศรีรุงเรือง  และ วัชระ ชยัสงคราม 

155 การออกแบบและทดสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาวปลูกสําหรับโรงสีขาวชุมชน
  วีระชาติ จริตงาม  ภิญโญ ชุมมณ ี ธนรัตน ศรีรุงเรือง และ วัชระ ชัยสงคราม 

159 การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตขาวเกาสําหรับโรงสีขาวชุมชน
  ภิญโญ ชุมมณ ี วีระชาติ จริตงาม  ธนรัตน ศรีรุงเรือง  และ วัชระ ชยัสงคราม 

163 การออกแบบและวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสําหรับเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบแผนที่เหมาะสมใน          
กระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรส 

  ชัยรัตน ปญญางาม   และ ธีระชาติ พรพิบูลย 

167 การออกแบบและสรางเคร่ืองแยกเน้ือมังคุด
  วิรัช  แสงสุริยฤทธิ์ 

171 การออกแบบและสรางเคร่ืองลอกเปลือกและลดขนาดสําหรับเมล็ดขนุน 
  จิตติมณฑน วงศษา  นิพนธ ภูวเกยีรติกําจร  ธเนศ กัลยา  และ อภิสทิธิ์ ชลาไล 

175 การออกแบบและสรางเคร่ืองหั่นผลหมาก 
  ทิวานัถ แกวสอนดี   ฉลองพรรณ โกรธรัมย   สุพรรณ ยั่งยืน  และ จกัรมาส เลาหวณชิ 

179 การออกแบบและสรางเตาปฏิกรณไพโรไลซิสสําหรับซังขาวโพด
  ธนศิษฏ วงศศิริอํานวย   นําพร ปญโญใหญ  และ เสมอขวัญ ตันติกลุ 

183 การอัดเม็ดวัสดุรองพื้นคอกสัตวเล้ียงจากขี้เล่ือย
  พงศกรณ เกษมาลา  จักรมาส เลาหวณิช  และ สุพรรณ ยั่งยืน 

187 ขนาดของโรงเรือนที่มีผลตอประสิทธิภาพการไหลเวียนและอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือนอบแหงยางพารา 
พลังงานแสงอาทิตยชนิดหลังคาหนาจ่ัวสามเหล่ียม

  ประพันธพงษ สมศิลา   อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  ปรเมนทร มาลีหวล  ประทีป ตุมทอง  และ ธนกร หอมจําปา 

191 ความเร็วลูกกะเทาะแบบริ้วสายพานที่เหมาะสมตอการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน
  สุพรรณ ยั่งยืน  และ จักรมาส เลาหวณิช 

195 ความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะเครื่องอบขาวเปลือกแบบไหลคลุกเคลาขนาด 30 ตันตอช่ัวโมง 
  อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  วันชัย สุตะพันธ  และ ทรงสุภา พุมชุมพล 

199 เคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดดวงงวงขาวในขาวสาร
  สุของัคณา ล ี วิทยา อินทรสอน   ปริวรรต นาสวาสด์ิ  และ อดุลย จรรยาเลิศอดุลย 

204 เคร่ืองฝานกลวยเล็บมือนางบนกระทะทอด
  ณัฐพงศ รัตนเดช   วิชัย สังขแกว  และ ชาตรี ฐานชารี 
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208 จลนพลศาสตรการอบแหงและการเปล่ียนแปลงของสารประกอบฟนอลิกในบัวบก Centella asiatica (Linn.) ระหวาง
การอบแหงแบบลมรอน 

  ชลิดา เนียมนุย  จิตวัต ศิวาวุธ  และ รพีพัฒน กะดีแดง 

212 ชนิดโครงสรางของโรงเรือนที่มีผลตอการไหลเวียนและอุณหภูมิของอากาศ ภายในโรงเรือนอบแหงแสงอาทิตย 
  ประพันธพงษ สมศิลา อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  ประทีป ตุมทอง  สุริยา อดุดวง  และ มานะ วิชางาม 

216 เช้ือเพลิงอัดแทงจากเปลือกวัสดุเกษตร (กลวยเล็บมือนางและทุเรียน) ในจังหวัดชุมพร
  ณัฐพงศ รัตนเดช  กนกวรรณ ยะโกบ  คนาวุฒิ รัชตจิรสกุลชัย  และ ชาญณรงค เขียวใหญ 

220 ตูอบลมรอนรวมไมโครเวฟสําหรับอบกลวยเล็บมือนาง
  ณัฐพงศ รัตนเดช  กิตติวุฒิ จั่นเปยม  นิรัตศัย เข็มบปุผา  และ พนิดา ครรชิตชัยวาร 

224 แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการทํานายการเปล่ียนแปลงความช้ืนของกากมะพราว
  จินตนาพร ปนพรม  จุฑามาศ บุญเลา  โชติพงศ กาญจนประโชติ และ ฤทธิชยั อัศวราชันย 

228 ผลกระทบของอุณหภูมิและความหนาของชั้นวัสดุตอคุณภาพของกากมะพราว
  จินตนาพร ปนพรม  จุฑามาศ บุญเลา  โชติพงศ  กาญจนประโชติ  และ ฤทธิชยั อัศวราชันย 

232 ผลของการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกตอปริมาณและคุณภาพของน้ํามันจากเมล็ดงาขี้มอน 
  ปกรณ สุวรรณโสภณ  วิบูลย ชางเรือ  สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ  เพ็ญศิริ ศรีบุรี  และ จิรวัสส เจียตระกูล 

236 ผลของความเร็วลมตอจลนพลศาสตรการอบแหงเนื้อโคดวยลมรอนรวมรังสีอินฟราเรด
  ประทีป ตุมทอง  อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  ประพันธพงษ สมศิลา และ ธนกร หอมจําปา 

240 ผลของปริมาณปลานิลที่มีตอเงื่อนไขการอบแหงที่เหมาะสม
  ธนกร  หอมจําปา  อําไพศักด์ิ ทีบญุมา  ประพันธพงษ สมศิลา และ ประทีป ตุมทอง 

244 ผลของระยะหางระหวางซ่ีนวดกับตะแกรงบนท่ีมีตอปริมาณเมล็ดคงคางในชุดนวด สําหรับเคร่ืองนวดขาว               
แบบไหลตามแกน เม่ือนวดขาวที่มีอัตราสวนระหวางเมล็ดตอวัสดุที่ไมใชเมล็ดตํ่า

  ศักด์ิชัย อาษาวัง  และ วินิต ชินสุวรรณ 

248 ผลของรูปแบบการไหลของอากาศภายในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีตออัตราการอบแหงขนมนางเล็ด 
  ประทีป ตุมทอง  ประพันธพงษ สมศิลา  ธนกร หอมจําปา  และ สันติ สาแกว 

252 ผลของวิธีการทําแหงตอการลดลงของความช้ืนและความมีชีวิตของเมล็ดพันธุขาวโพดขาวเหนียว 
  นฤพนธ บอคําเกดิ  วสันต ดวงคําจันทร  และ จกัรมาส เลาหวณิช 

256 ผลของอัตราสวนสมมูลระหวางพื้นที่ทางเขากับทางออกที่มีตอการไหลเวียน และอุณหภูมิของอากาศ                   
ภายในเครื่องอบแหงแสงอาทิตย 

  ประพันธพงษ สมศิลา   อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  ปรเมนทร มาลีหวล  ธนกร หอมจําปา  และ ประทีป ตุมทอง 

260 ผลของอุณหภูมิและตัวกลางการอบแหงตอจลนพลศาสตรการอบแหงและสมบัติของเปลือกแกวมังกร 
  ละมุล วิเศษ  และ ณัฐพล ภูมิสะอาด 

264 อัตราการไหลของน้ําผานขาวในกระบวนการแชของการผลิตขาวเปลือกงอกที่มีผลตอปริมาณ GABA                       
และคุณภาพขาวกลอง 

  ศิโรรัตน พิลาวุธ  และ วินิต ชนิสุวรรณ 

268 อิทธิพลของการเตรียมแครอทและอุณหภูมิของการอบแหงตอสมบัติทางกายภาพ
  ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ ณัฐอาภา ดิษรัก และ ละมุล วิเศษ 

272 อิทธิพลของความชื้นและความเร็วการอัดที่มีตอสมรรถนะของชุดอัดเม็ดใบออย
  ชนินทร อปุถัมภ  และ สมโภชน สดุาจันทร 
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276 อิทธิพลของชนิดใบมีด จํานวนใบมีด และความเร็วเชิงเสนใบมีดสับที่มีผลตอสมรรถนะของชุดสับใบออย 
  นิรัติศักด์ิ คงทน   สมโภชน สุดาจนัทร และ สมนึก ชูศิลป 

280 อิทธิพลของผิวหินขัด ความเร็วเชิงเสนของผิวหินขัด และเวลาในการขัดขาวที่มีผลตอการแตกหัก                             
ของขาวเหนียวพันธุ กข.6 

  พัฒนา พ่ึงพันธุ  บัณฑิต สุริยวงศพงศา  สุพัฒ วงษลุน  วรธรรม โพธิ์เพชร  และ ธนาคาร ศาลาประทีป 

 
Postharvest Logistics 
284 การใชฟองกาซ 1–MCP ขนาดไมโครและนาโน: เทคนิคใหมในการชะลอการสุกของกลวยหอม 

  ณัฐชัย พงษประเสริฐ  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  และ วาริช ศรีละออง 

288 การใชฟลมบรรจุภัณฑพอลิเมอรคอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลมะมวงน้ําดอกไมเบอร 4
  อภิตา บุญศิริ  จติติมา จิรโพธิธรรม  ยุพิน ออนศิริ  สมนึก ทองบอ  อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน และ พิษณุ บุญศิริ 

292 การใชเมทิลจัสโมเนทในการลดการเกิดสีน้ําตาลของฝกกระเจี๊ยบเขียว
  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  และ ศิริชยั กัลยาณรัตน 

296 การประเมินการสูญเสียการจัดการสายโซอุปทานคะนาในจังหวัดเชียงใหม
  ดามร บันฑุรัตน  วิบูลย ชางเรือ  พิชญา บุญประสม พูลลาภ  และ ดนัย บุณยเกยีรติ 

300 การประเมินการสูญเสียในกระบวนการจัดการสายโซอุปทานกะหลํ่าปลีในจังหวัดเชียงใหม 
  วิบูลย ชางเรือ ดามร บัณฑุรัตน  พิชญา บุญประสม พูลลาภ  พิเชษฐ   นอยมณี  สายสมร ลํายอง                     

และ ดนัย บุณยเกียรติ 
304 การประเมินการสูญเสียในกระบวนจัดการหลังการเก็บเก่ียวของผลลําไยพันธุอีดอ

  พิเชษฐ นอยมณี  พิชญา บุญประสม พูลลาภ  ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดนัย บณุยเกียรติ 

308 การประเมินสมบัติทางกายภาพและเคมีของใบวานหางจระเข (Aloe  barbadensis Miller) 
  วีรยุทธ   บุญไทย และ สิงหนาท   พวงจันทนแดง 

311 การเปรียบเทียบระดับความเขมขนและระยะเวลาการแชเนื้อลําไยในนํ้าผลไมที่มีความเปนกรด                                 
ตอคุณภาพของเนื้อลําไยสดระหวางการเก็บรักษา

  ศิริพร สมพงษ  นิธิยา รัตนาปนนท  และ สุทัศน สุระวัง 

315 การผลิตไอศกรีมฟกขาวเสริมโปรไบโอติก
  ศศิกานต ซองทุมมินทร  และ บวรศักด์ิ ลีนานนท 

319 การพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวจากเมล็ดขาวเหนียวและเปลือกทุเรียน
  ไพลิน  ลืออดุลย   ปฐมทรรศน  ศรีสุข  และ ผดุงขวัญ จิตโรภาส 

323 การยืดอายุการวางจําหนายของผลมะนาวโดยสารเคลือบผิวจากไขผ้ึง
  เกศรัตน วิศวไพศาล  วิลาวัลย คําปวน  จารุณี จูงกลาง  และ จํานงค  อุทัยบุตร 

327 การรักษาคุณภาพของหนอไมฝร่ังสดโดยใชสภาวะความเย็นเฉียบพลันกอนการเก็บรักษา 
  สุชาลินี กลั่นยิ่ง  เฉลิมชัย วงษอารี  และ ชยัรัตน เตชวุฒิพร 

331 การเรงปฏิกิริยาดวยแสงโดยไทเทเนียมไดออกไซดตอการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม 
  บัณฑิต เจริญทรัพย  จํานงค อุทัยบุตร  และ วิลาวัลย คําปวน 

335 การลดการชํ้าและการเกิดสีน้ําตาลในผลละมุดพันธุมะกอกโดยใชกรดแอสคอรบิก 
  วัชรชัย พรมทับ และ ลําแพน ขวัญพูล 

339 การลดการสูญเสียเนื้อสัมผัสของผลสตรอเบอรีแชเยือกแข็งโดยใชสารละลายเกลือแคลเซียมและนํ้าตาลซูโครส
  ปฐมาภรณ กองเจริญ  นิธิยา รัตนาปนนท  และ สุจนิดา ศรีวัฒนะ 
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343 การลดอุณหภูมิคะนาฮองกงดวยระบบสุญญากาศ
  มนธัญลักษณ  ดีวี  ดนัย บณุยเกียรติ  และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ 

347 การศึกษากรรมวิธีการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาเน้ือปูแกะขายของชุมชนชาวประมงอําเภอสิเกาจังหวัดตรัง
  ชมพูนุช  โสมาลยี   จิรกิตต์ิ  บุญสมาน  และ ธญัลักษณ  ธนังธีรพงษ 

351 การศึกษาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสขาวเปลือก : กรณีศึกษา ในตําบลทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
  ภริตา พิมพันธุ  มาศสกุล ภักดีอาษา  และ กรรณกิาร ม่ิงเมือง 

355 การศึกษาการชะลอการสุกของมะมวงน้ําดอกไม
  ศักยะ สมบัติไพรวัน  เทวรัตน ทิพยวิมล  และ กระวี ตรีอํานรรค 

359 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอะโวกาโดพันธุแฮสที่นําเขาจากตางประเทศเปรียบเทียบกับ 
อะโวกาโดพันธุแฮสที่ผลิตในประเทศไทย 

  วาริช ศรีละออง  เทอดธวัช  โสภณดิลก  ทรงศิลป พจนชนะชัย  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

363 การศึกษาระบบหวงโซอุปทานและโลจิสติกสมะมวงสงออกในเขตภาคกลางและภาคเหนือ
  ดาเรศร  กิตติโยภาส  ฐิติกานต  กลัมพสุต  และ นฤมล  ลดาวัลย ณ อยุธยา 

368 การสกัดบีตาเลนจากผลผักปลัง 
  ทัตดาว ภาษีผล  เยาวมาลย รักษาเคน  และ สุดารัตน นามโฮง 

372 การสกัดและคุณสมบัติของสารเมือกเมล็ดแมงลัก
  สุธินี คําเพ็ง จอมใจ พีรพัฒนา  และ เกษม นันทชัย 

376 การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวในโซอุปทานพืชผักของโครงการหลวง
  ดนัย บุณยเกียรติ   พิชญา บุญประสม พูลลาภ  ชยัพิชิต เชื้อเมืองพาน  และ มนตรี จนัทา 

380 ผลของกรดอินทรียตอคุณภาพของแมงกะพรุนดองในระหวางการเก็บรักษา
  สุแพรวพันธ  โลหะลักษณาเดช   และ ชุตินุช สุจริต 

384 ผลของการจุมน้าํรอนรวมกับสารเคลือบผิวที่มีตอคุณภาพของผลสับปะรดพันธุตราดสีทอง
  อภิรดี อุทัยรัตนกจิ  และ ผองเพ็ญ จิตอารีรัตน 

388 ผลของการฉายรังสียูวีบีตอคุณภาพของกลวย Cavendish
  สิรินันทน สุขทวี  อายากะ โนริมูระ  อายาโก คาโต  นาโอก ิยามาอุจ ิ และ วาริช ศรีละออง 

392 ผลของการใชกรดจิบเบอเรลลิกและเมทิลไซโคลโพรพีนกอนและหลังการเก็บเก่ียวตอวันที่เก็บเก่ียว 
และอายุการเก็บรักษาของผลมังคุด 

  อรจิรา พรหมทองรักษ และ ลดาวัลย เลิศเลอวงศ 

396 ผลของการใชเมทิลจัสโมเนทตอการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและการเกิดอาการไสสีน้ําตาลของสับปะรดพันธุตราดสีทอง
  ฤทัยรัตน ทันตวิวัฒนา  ศิริชัย กัลยาณรัตน  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  เฉลิมชัย วงษอารี  และ พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย 

400 ผลของการบรรจุหีบหอและสภาวะการเก็บรักษาตอคุณภาพเมล็ดพันธุผักหวานปา (Melientha suavis Pierre) 
  วุฒิรัตน  พัฒนิบูลย  และ สมเพชร  วงศเรียน 

404 ผลของการพนสารละลายโปรตีนจากผงไหมกอนเก็บเก่ียวตอคุณภาพหลังเก็บเก่ียวของผลมังคุดฉายรังสี 
  พีรพงษ แสงวนางคกูล และ ยุพิน ออนศิริ 

408 ผลของน้ํารอนและเอทีฟอนตอคุณภาพของมะระจีนตัดแตง
  อภิรดี อุทัยรัตนกจิ  ประมิด จิตรมาตร สุกัญญา เอีย่มลออ และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 

412 ผลของบรรจุภัณฑแอคทีฟตอคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลสตรอเบอรีพันธุพระราชทาน 80และพันธุ 329 
  สุภาวดี  ศรีวงคเพ็ชร  ดนัย  บุณยเกียรติ  และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ 
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416 ผลของบรรจุภัณฑแอคทีฟที่มีคาอัตราการซึมผานของออกซิเจนแตกตางกันตอคุณภาพ                                          
ของตนหอม (Allium fistulosum) 

  Wai Wai Lwin, Varit Srilaong, Chairat Techavuthiporn, Sirichai Kanlayanarat and  Apiradee Uthairatanakij 

420 ผลของเมทิลจัสโมเนตตอคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของผลหมอนสายพันธุเชียงใหม
  ภัทรวรรณ เกตุเทียน และ อดิศักด์ิ จูมวงษ 

423 ผลของเมทิลจัสโมเนทตอการลดอาการสะทานหนาวของผลลองกองระหวางการเก็บรักษา 
  คารติคายัน เวลคารชาลัม  และ มุทิตา มีนุน 

427 ผลของระยะความบริบูรณตอการเกิดอาการไสสีน้ําตาลของสับปะรดพันธุตราดสีทอง 
  มัณฑนา  บัวหนอง  และ เฉลิมชยั  วงษอารี 

431 ผลของวิธีการลดความช้ืนตอคุณภาพเมล็ดพันธุเฮมพ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา 
  แสงทิวา สุริยงค  สุชาดา เวียรศิลป  ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ  สริตา ปนมณี  และ อดิเรก ปญญาลอื 

436 ผลของสาร 1-MCP ตอการเปล่ียนแปลงสีผิวและคุณภาพของมะละกอพันธุแขกดําและพันธุปลักไมลาย 
  กันตธีร สิริเวชพันธุ  และ ลําแพน ขวัญพูล 

440 ผลของสารเคลือบผิวตอการลดอาการสะทานหนาวของดอกหนาวัวพันธุเชียร  
(Anthurium andraeanum L. cv. Cheers)

  อัญชล ี การถกั  และ สุรัสวดี  พรหมอยู 

444 ผลของสารละลายแคลเซียม-โบรอน (Ca-B) ที่มีผลตอการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของ
มะมวงมหาชนก 

  รัฐพล  เมืองแกว และ พีระศักด์ิ ฉายประสาท 

448 ผลของสูตรเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากกระเจ๊ียบแดงเขมขนผสมเน้ือลูกพรุนตอการเปล่ียนแปลง 
ลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค

  รัชพล พะวงศรัตน  วารินทร พากเพียร  และ จุฑาทิพย โพธิ์อบุล 

452 ผลของเอทิลีนและเมทิลไซโคลโพรพีนตอการสุกและคุณภาพของผลปาลมน้ํามันหลังการเก็บเก่ียว 
  นฤมล นวลวิจิตร และ ลดาวัลย เลิศเลอวงศ 

456 อิทธิพลของ 1-MCP ตอการเปล่ียนแปลงเนื้อสัมผัสของมะละกอพันธุฮอลแลนดตัดแตงพรอมบริโภค 
  สินีนาฏ เรืองหิรัญ  พิสิฏฐ ธรรมวิถี  และ อนุวัตร แจงชัด 

460 อิทธิพลของอุณหภูมิอบแหงที่มีตอจลนพลศาสตรการอบแหง ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด                             
ฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ และสีของขิง

  ชโรธร โพธิ์วงศ  รติยา ธุวพาณิชยานันท  และ ดลฤดี ใจสุทธิ ์

 
Postharvest Biology 
464 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวงน้ําดอกไมสีทองโดยไมใชสารเคมีปองกันกําจัดเช้ือรา 

  รัติยา พงศพิสุทธา ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และ รณภพ บรรเจิดเชดิชู 

468 การใชกรดซาลิกไซลิก และเมธิลจัสโมเนท ลดการเกิดอาการสะทานหนาวของผลสมสายนํ้าผ้ึง 
  ปาริชาติ แสงทอง และ อุษาวดี ชนสุต 

473 การใชสารเคมีควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae และ Pestalotiopsis sp. สาเหตุโรคที่กลีบเล้ียง               
และกานขั้วผลมังคุด 

  เนตรนภิส เขียวขาํ สมศิริ แสงโชติ และ ศจ ีรักษาเจริญ 

477 การตรวจสอบอาการไสสีน้ําตาลในผลสับปะรดดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
  ณัชชา ชัยพันธวิริยาพร  ดนัย บุณยเกียรติ  พิเชษฐ นอยมณ ี และ ปาริชาติ เทียนจุมพล 
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481 การประเมินศักยภาพของวิธีการควบคุมโรคขั้วผลเนาในผลมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล  รัติยา พงศพิสุทธา  และ รณภพ บรรเจิดเชดิชู 

485 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองและเขียวมรกตระหวางการเก็บรักษา 
  วรรณวรางค พัฒนะโพธ์ิ  เจนธิรา ไทยกรณ  และ อษุาวดี ชนสุต 

490 การเปล่ียนแปลงปริมาณและการกระจายตัวโมเลกุลของเพกทินของฝกวานิลลา
  พรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ  ลําแพน ขวัญพูล  และ ธิติมา วงษชีรี 

494 การเปล่ียนแปลงสารประกอบฟนอลในผลพริกระหวางการเขาทําลายของเช้ือรา Colletotrichum capsici และ 
Colletotrichum gloesporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสและการเกิดโรค

  สมศิริ แสงโชติ   และ สวิตา สุวรรณรัตน 

498 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือและการสงถายยีน antisense PPO เพื่อแกปญหาอาการไสสีน้ําตาลในผลสับปะรด 
  มนฑิณี กมลธรรม สุภาวดี ชนะพาล  อนวัช สุวรรณกุล และ บวร ตันติวรชัย 

502 การศึกษาชนิดและสัดสวนที่เหมาะสมของตัวทําละลายอินทรียตอฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัด              
จากกะหลํ่าปลีมวง 

  นิตยา จันกา  ศิริชัย กลัยาณรัตน  และ เฉลิมชัย วงษอารี 

506 การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของเปลือกและความแนนเนื้อของมะละกอสายพันธุการคา 
ในระหวางการสุก 

  ปาริชาติ เบิรนส  ศันสนีย นาเจริญ  อนุพันธุ เทิดวงศวรกุล ธนพล ไชยแสน สิริกลุ วะสี และ จริงแท ศิริพานิช 
510 การศึกษาสารระเหยของผลมะเด่ือฝร่ัง 

  จารุวรรณ รัตนสกุลธรรม  และ วรรณี จิรภาคยกุล 

515 การสํารวจราปนเปอนในกระบวนการตัดแตงเปลือกผลมะพราวน้ําหอมเพื่อการสงออก
  นวลวรรณ ฟารุงสาง  อุดม ฟารุงสาง  และ พีรพงษ แสงวนางคกลู 

519 ความสัมพันธของกระบวนการตัดแตงเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพราวน้ําหอม
  อุดม ฟารุงสาง  นวลวรรณ ฟารุงสาง และ เจริญ ขุนพรม 

523 ประสิทธิภาพการใชน้ํามันหอมระเหยในการควบคุมปริมาณจุลินทรียที่ไดจากสารละลายปกแจกันของกุหลาบตัดดอก
  กาญจนา วรราษฎร  กฤษณ สงวนพวก ผองเพ็ญ จิตรอารียรัตน  เฉลิมชัย วงษอารี  และ มัณฑนา บวัหนอง 

528 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืช 10 ชนิดตอการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา Curvularia lunata  
สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว 

  ศานิต สวัสดิกาญจน 

532 ผลของ 1-methylcyclopropene ตอการเปล่ียนแปลงปริมาณและการกระจายขนาดโมเลกุลของเพคติน 
ในผลมะละกอท่ีเกิดการช้ํา

  จุฑามาศ แสงสวาง   และ ลําแพน ขวัญพูล 

536 ผลของกรดอินทรียและอุณหภูมิการเก็บรักษาตอการเกิดสีน้ําตาลในเมล็ดขนุนลอกเปลือก
  จิตติมณฑน วงศษา   และ อิทธิพงษ  วิบูลยเลิศ 

540 ผลของการฉายคล่ืนไมโครเวฟตอการเปล่ียนแปลงทางดานชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัส            
ของถ่ัวลิสงปน 

  พริมา พิริยางกูร   ผกามาศ โกทองยม  และ จุฑาทิพย โพธิ์อบุล 

544 ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ซี ตอการเปล่ียนแปลงทางดานชีวเคมี กายภาพ  
และลักษณะทางประสาทสัมผัสของถ่ัวลิสงปน

  พริมา พิริยางกูร   กนกพรรณ ชะเอมเทศ  และ จุฑาทิพย โพธิ์อบุล 
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548 ผลของถุงหอผลชนิดคารบอนตอการเกิดโรคแอนแทรคโนสและคุณภาพของผลมะมวงหลังการเก็บเก่ียว 
  รัตติรส เชียงสิน และ สมศิริ แสงโชติ 

552 ผลของระบบการใหน้ําตอคุณภาพผลภายนอกและภายในของตนมะละกอพันธุแขกดํา
  กนกพร บุญญะอติชาติ 

556 ผลของระยะความบริบูรณตอความรุนแรงของการชํ้าในผลมะละกอพันธุปลักไมลาย
  จุฑามาศ แสงสวาง   และ ลําแพน ขวัญพูล 

560 ผลของอณุหภูมิเก็บรักษาตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลินทรียของเครือ่งด่ืมเพื่อสุขภาพจาก 
กระเจ๊ียบแดงเขมขนผสมน้ําพรุนเขมขน 

  รัชพล พะวงศรัตน  วารินทร พากเพียร  และ จุฑาทิพย โพธิ์อบุล 

564 ผลของอุณหภูมิตอความแนนเนื้อของทุเรียนตัดแตงพันธุหมอนทองและชะนี
  มยุรี เมืองมูล  ศิริกาญจน จันทรถาวรพานิช  พิสิฏฐ ธรรมวิถี  อนุวัตร แจงชัด และ สุมิตรา บุญบํารุง 

568 ผลของเอทีฟอน 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน  เมทิลแจสโมเนท และกรดซาลิไซลิก ตอเอนไซมที่สลายคลอโรฟลลในสวนตัด
กลมของใบคะนา (Brassica oleracea var. alboglabra)

  ภัทษร สําเนียงดี  ศิริชัย กัลยาณรตัน และ พนิดา บุญฤทธิธ์งไชย 

572 โรคผลเนาของแกวมังกร (Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.) ภายหลังการเก็บเก่ียวและการควบคุมโรค
  ศรายุทธ สอนวิลยั  ชิดชนก เกษี  อารยา ไชยดี  และ สมศิริ แสงโชติ 

576 ศักยภาพการใชยีสตควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะละกอ
  วาสนา ทองปน  รัติยา พงศพิสุทธา และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

580 อิทธิพลของอุณหภูมิและ CaCl2 ตอการเกิดอาการสะทานหนาวในมะเขือเทศเชอร่ีพันธุ CH154 
  ปริญญา เทพณรงค  เรณู ขําเลิศ  และ อัศจรรย สขุธํารง 

 
Postharvest Safety 
584 การควบคุมโรคเกสรดําในกลวยไมสกุลหวายหลังการเก็บเก่ียว

  วัชรี  วิทยวรรณกลุ  ทัศนาพร  ทัศคร  และ ธารทิพย   ภาสบุตร 

588 การคัดเลือกชนิดของน้ําดองและอุณหภูมิการเก็บรักษาสําหรับการผลิตผลิตภัณฑปูแสมดองเค็ม           
เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค 

  ชุตินุช สุจริต   ไวกูณฐ  ฤทธิรุฒม และ สุแพรวพันธ  โลหะลักษณาเดช 

592 การใชน้ํารอนรวมกับการใชอัลตราโซนิคเพื่อกําจัดหนอนแมลงวันผลไม (Bactrocera latifrons) ในผลพริก 
  ธีรศักด์ิ แซต้ิง  และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

596 การใชปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกจากไทเทเนียมไดออกไซดเพื่อลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสในระหวางการเก็บรักษาผล
มะมวงน้ําดอกไม 

  ปริญญา จันทรศรี บัณฑิต เจริญทรัพย  และ วิลาวัลย คําปวน 

600 การใชสารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุของโรคขั้วผลเนาหลังการเก็บเก่ียว    
ของมะละกอ 

  พัทยา  จําปเรือง  รัติยา  พงศพิสุทธา และ ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล 

604 การประยุกตใชเทคโนโลยีฟองกาซคารบอนไดออกไซดขนาดนาโนและไมโครภายหลังการเก็บเก่ียวเพื่อลดปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียทั้งหมดและรักษาคุณภาพของผักกาดหอมตัดแตงพรอมบริโภค

  ณัฐชัย พงษประเสริฐ  นพรัตน ทัดมาลา  และ วาริชศรีละออง 

  



 ปที่ 43 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)  กันยายน - ธันวาคม   2555 ว. วิทยาศาสตรเกษตร 10 

608 การเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณอินนูลินในหัวแกนตะวันตัดแตงพรอมบริโภคระหวางการเก็บรักษา 
  มยุรฉัตร  เผอืกไร  สังคม  เตชะวงคเสถียร  และ สน่ัน  จอกลอย 

612 การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับย้ังเช้ือรา Alternaria brassicicola และ Fusarium oxysporum 
 บนอาหารเล้ียงเช้ือพีดีเอ 

  นวลจันทร ภูคลัง  เทอดธวัช โสภณดิลก  ชนิตรา โพธิคเวษฐ  และ ทรงศิลป พจนชนะชัย 

616 คุณสมบัติของฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางขาว
  ณัฏฐธวดี จินาพันธ  เจิมขวัญ สังขสุวรรณ  สุทธิรา สุทธสุภา และ สฐุพัศ คําไทย 

621 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียลเซลลูโลสฟลมที่มีเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรด กรดซิตริกและสารสกัด 
เปลือกมังคุดตอการยับย้ังการเจริญของโคลิฟอรมในเนื้อหมู

  บุษกร ทองใบ  สายชล โตนันต  และ ดวงเดือน แกวคํา
625 ประสิทธิภาพของฟลมไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสรวมกับน้ํามันหอมระเหยในการยับย้ังเช้ือรา Colletotrichum 

gloeosporioides 
  พลอย กลางเมือง  และ รังสินี โสธรวิทย 

629 ปริมาณวิตามินซี เบตา-แคโรทีน ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และความปลอดภัยทางจุลินทรียของผักอินทรีย 
ผักปลอดภัยจากสารเคมี และผักทั่วไปในจังหวัดนครปฐม

  อุมาพร อาลัย  และ ชลิดา ตระกูลสุนทร 

633 ผลของกรดฟูมาริกและคล่ืนเสียงความถ่ีสูงตอจุลินทรียที่ปนเปอนใบโหระพา
  บุษกร ทองใบ  ประณต พันธโคกกรวด  และ บุษญา พัตรา 

637 ผลของกาซเอทิลีนตอการสรางสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp. ที่แยกไดจากถั่วลิสง 
  ธนภูมิ มณีบุญ  สุวรรณา กลัดพันธุ  วราภา มหากาญจนกุล  ชนัญญา ชวยศรีนวล และ ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ 

641 ผลของการฉายคล่ืนไมโครเวฟตอการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียในถ่ัวลิสงปน 
  จุฑาทิพย โพธิ์อบุล   ศิริพร สุทธิพัฒนางกูร  และ พริมา พิริยางกูร 

645 ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซีตอการลดปริมาณเช้ือจุลินทรียในถ่ัวลิสงปน
  จุฑาทิพย โพธิ์อบุล   พัทธนันท ยาทิพย  และ พริมา พิริยางกูร 

649 ผลของการเติมสารผสมระหวางยูเรียและพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีตอคุณภาพเมล็ดพอกขาวโพดหวาน 
  วรากร ราชคม  หน่ึงฤทัย บุญมาลา  สิริมล ขันแกว  ชมนาด สวาสด์ิมิตร  สุชาดา เวียรศิลป   

และ สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ 
653 ผลของนาโนซิลเวอรรวมกับสารเคลือบผิวเพื่อควบคุมเชื้อราท่ีกานขั้วผลสับปะรด

  ผองเพ็ญ  จิตอารียรัตน  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  และ ปยะศักด์ิ ชอุมพฤกษ 

657 ผลของน้ํามันหอมระเหยจากขาแดง (Languas glalangal (Linn.)) ตอการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคและ
แมลงวันบาน (Musca domestica) ในปลาสีเสียดเค็ม

  ชุตินุช สุจริต  สแุพรวพันธ  โลหะลกัษาเดช  และ นริศ  ทาวจันทร 
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