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การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 13 
 
Postharvest Biology  

13 การชะลอการเหลืองของเปลือกและการควบคุมคณุภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสมโอพันธุทับทิมสยามโดยการใช 
ไอรอนแหง  

  พงศพณิช เก้ือทอง  นพรัตน ทัดมาลา  และสมัคร แกวสุกแสง 

17 การใชสารเมทิลจัสโมเนตและกรดซาลิไซลิกเพ่ือลดอาการสะทานหนาวในพุทราพันธุบอมแอปเปล   

  พัฒนศักดิ์ ตันบุตร  เฉลิมชัย วงษอารี  วาริช ศรีละออง  สุริยัณห สภุาพวานิช  และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย 

20 การใชสารยับยัง้การเกิดสีนํ้าตาลรวมกับสารเคลือบเน้ือบริโภคไดเพ่ือลดอาการสีนํ้าตาลบริเวณปลายยอดของตะไคร    
ตัดแตงสด  

  จิตติมา จิรโพธิธรรม  อภิตา บุญศิร ิ สมนึก ทองบอ  และพิษณุ บุญศิร ิ

24 การใชสารละลายกรดซาลิไซลิกและถุงพลาสติกเพ่ือลดอาการสะทานหนาวในดอกหนาวัวพันธุโรซา  

  รออัสมา อีซอ  นพรัตน ทัดมาลา  ชิเกร ุสาโท และสมัคร แกวสุกแสง 

28 การใชสารสกัดจากเมล็ดมะละกอ เพ่ือยับยั้งการงอกในหอมหัวใหญ  

  ศุภมาศ เอี่ยมประชา  ทรงศิลป พจนชนะชัย  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  สรวิศ แจมจํารูญ  และ เฉลิมชัย วงษอารี 

32 การประเมินการตายของเซลลจากอาการสะทานหนาวเชิงปริมาณโดยการใชสียอมอีแวนสบลู  

  วิริญญ สิงหโทราช  และอุษาวดี ชนสุต 

36 การประยุกตใชเจลวานหางจระเขในการลดการเกิดสีนํ้าตาลในมะมวงนํ้าดอกไมห่ันชิ้นพรอมบริโภค 

  ณิชาภัทร แกวมณี  เฉลิมชัย วงษอารี สุริยัณห สุภาวานิช และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย 

40 การเปล่ียนแปลงปริมาณเชื้อราบนเมล็ดขาวเปลือกระหวางเก็บรักษาในยุงขาวท่ีมีการลดความชื้นดวยการเปา 
อากาศแวดลอม  

  รังสิมันตุ ธีระวงศภิญโญ  เนตรนภิส เขียวขํา  สมศิริ แสงโชติ  วัศพล เบญจกุล มั ณฑนา มาแมน และ ดลฤดี ใจสุทธิ์ 

44 การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ สารฟนอลิกรวมและกิจกรรมตานออกซิเดชันระหวางการเจริญเติบโตของ 
ตนออนทานตะวัน  

  ทัตดาว ภาษีผล  แพรวนภา ใจเฟอย และนิติยา นาสมฝน 

48 การพัฒนาแถบสีตรวจวดัคุณภาพของมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทอง  

  ภาสพล อุฬารกุล  ศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์  ศักดิ์ศิรักษ บุญเจียม ทิพนาถ นอยแกว และ อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ 

52 การยับยัง้การเกดิสีนํ้าตาลบนเปลือกมะพราวนํ้าหอมโดยใชสารสกัดจากรําขาวโพด  

  จุฑารัตน ทับทิมสุข  เมวิกา ศรีสําราญ  ณัฐชัย พงษประเสริฐ  วาริช ศรีละอองและ วิทวัส มิ่งวานิช 

56 การลดการเกดิสีนํ้าตาลของผลฝร่ังตัดแตงพรอมบริโภคพันธุกมิจูโดยโซเดียมคลอไรต  

  สิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์  กุลธิดา ชนาภิมุข  อธิวัฒน ชุมแยม  จํานงค อุทัยบุตร และ กอบเกียรติ แสงนิล 
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60 การลดการเกดิสีนํ้าตาลและเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนในแอปเปลห่ันชิ้นพรอมบริโภคดวยสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเบต
รวมกับโซเดียมคลอไรต  

  ดณียา เหงพุม  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 

64 การลดความเสียหายของเมมเบรนระหวางการเก็บรักษาของผลฝร่ังตัดแตงพรอมบริโภคพันธุกมิจูโดยโซเดียมคลอไรต 

  สิรวิชญ โชติกะคาม  อธิวัฒน ชุมแยม จารุณี จูงกลาง และ กอบเกียรติ แสงนิล 

68 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ องคประกอบทางเคมีของผลสมคมัควอท  

  อดิศักดิ์  จูมวงษ และนารท นาคเฉลิม 

71 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของขาวไร  

  ปาริชาติ เทียนจุมพล   ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี และวิบูลย ชางเรือ 

75 ความแตกตางของสารตานอนุมูลอิสระในทุเรียนพันธุลูกผสมจันทบุรี  

  ปณธร จันทนพ  เกศวรี นัยสุภาพ  ภฤธัช เหลืองศรีอําพร  ชูชาติ วัฒนวรรณ  กิตติ โพธิปทมะ และ สมโภชน นอยจินดา 

79 ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ ปริมาณกรดแอสคอรบิก และปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดของ 
สารสกัดหยาบเอธานอลจากมะขามปอมหลังการเก็บรักษาดวยวิธกีารท่ีแตกตางกัน  

  มณีรัตน มีพลอย  นลินาสน จิตรพรหม  ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ  ปนิดา บรรจงสินศิริ  ชลธชิา นิวาสประกฤติ            
เนาวพันธ หนูจุย และไมตรี มัณยานนท 

84 คุณคาทางโภชนาการของใบมะรุม (Moringa oleifera)  

  สมโภชน  โกมลมณี  และวิวัฒน  หวังเจริญ 

87 คุณภาพเมล็ดพันธุของงาขีม้อนระหวางการเก็บรักษาในสภาพแตกตางกัน  

  ภคพร ทายะมหา  ปาริชาติ เทียนจุมพล และ แสงทิวา สุริยงค 

92 คุณสมบัติของเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสจากตนขาวโพดฝกออนและการนําไปใชเปนสารเคลือบผิวมะมวง
พันธุนํ้าดอกไม   

  อภิชา เกตุโรจสกุล มัณฑนา บัวหนอง กฤษณ สงวนพวก วาริช ศรีละออง พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย ณัฐชัย พงษประเสริฐ 
ปฐมพงศ เพ็ญไชยา และ เฉลิมชัย วงษอารี 

97 ชนิดและความเขมขนของวัสดุประสานท่ีมีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุยาสูบพอก  

  ธมลวรรณ พรมอน  ประณธิิพร เอมโอฐ   ชมนาด สวาสดิ์มิตร และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 

101 ประสิทธิภาพของกรดบอริกตอคณุภาพของพวงมาลัยดอกมะลิลา  

  นิรมล สันติภาพวิวัฒนา และวิรงรอง ทองดีสุนทร 

105 ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงเพ่ือตรวจสอบเชื้อราท่ีสรางสารพิษปนเปอนบนเมล็ดขาว  

  พิสุทธิ์ เขียวมณี  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรณภพ บรรเจิดเชิดชู 

109 ผลของการเคลือบผิว nano-chitosan ตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมเบอร 4  
ฉายรังสีแกมมา 

  สุกัญญา เอี่ยมลออ  อภริดี อุทัยรัตนกิจ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน และ วรรณวิมล ปาสาณพันธ 

113 ผลของการใชนํ้ารอนตอการเกิดสีนํ้าตาลแดงท่ีรอยตดัของผักกาดหอมหอห่ันชิ้น  

  ชัยพิชิต เช้ือเมืองพาน  และดนัย บุณยเกียรติ 

117 ผลของการเปาอากาศ เวลาการแชเมล็ด และชวีภัณฑ Trichoderma ตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวตนออนทานตะวัน  

  พรประพา  คงตระกูล 

121 ผลของการพนแคลเซียมคลอไรดและโพแทสเซียมซัลเฟตทางใบตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดพันธุปตตาเวยี
ในระหวางการเก็บรักษา  

  สุนทร โมลา ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  สายลม สัมพันธเวชโสภา  สุกัญญา เอี่ยมละออ และ อภริดี อุทัยรัตนกิจ 
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125 ผลของการรมดวยกาซคลอรีนไดออกไซด (ClO2) ตอการแสดงออกของยีนของเอนไซมตานอนุมูลอิสระระหวาง 
การเกิดเปลือกสีนํ้าตาลของผลลําไยพันธุดอ  

  วารุณี จอมกิติชัย  กอบเกียรติ แสงนิล  และ ชนิกาญจน จันทรมาทอง 

129 ผลของการใหความรอนดวยไมโครเวฟตอคุณภาพของเน้ือทุเรียนดิบ  

  ณัฏฐิกา ตันตราสืบ และ ธนะชัย พันธเกษมสุข 

133 ผลของความรอนและกรดออกซาลิกตอการชะลออาการไสสีนํ้าตาลของสับปะรดพันธุ ‘ตราดสีทอง’   

  พฤกษ ชูสังข และมัณฑนา  บัวหนอง 

137 ผลของชวงอายขุองใบตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของชิโคร่ีใบระหวางการเก็บรักษา  

  กัญญารัตน เหลืองประเสริฐ  และ รัชนี พุทธา 

141 ผลของตําแหนงการติดผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสมโชกุน  

  พรรณิภา ย่ัวยล  และ สุริยัณห สุภาพวานิช 

145 ผลของโพแทสเซียมคลอไรดและโบรอนตอคุณภาพผลสับปะรดพันธุปตตาเวยีภายหลังการเก็บเกีย่ว  

  อภิชัย เจนจบ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  สุกัญญา เอี่ยมลออ  สายลม สัมพันธเวชโสภา  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

149 ผลของเมทิลจัสโมเนตตออาการสะทานหนาวและระบบตานอนุมลูอิสระในผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมเบอร 4 ระหวาง 
การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่าํ  

  ชนิกาญจน จันทรมาทอง  วารุณี จอมกิติชัย และ กอบเกียรติ แสงนิล 

153 ผลของระยะเก็บเกี่ยวตอการเกิดอาการสะทานหนาวของมะมวงพันธุนํ้าดอกไม เบอร 4  

  ศิโรรตัน เตชะแกว  จุฑามาศ จินดาหลวง วิลาวัลย คําปวน  และ อุษาวดี ชนสุต 

157 ผลของระยะความแกแตกตางกันและระยะเวลาเก็บรักษาตอสารตานอนุมูลอิสระในพริกชี้ฟาใหญ 

  เกศวรี นัยสุภาพ  อรรถพร รอยถ่ิน  ธนากร สวางชาติ  ภฤธัช เหลืองศรีอําพร  กิตติ โพธิปทมะ และ สมโภชน นอยจินดา 

161 ผลของระยะเวลาการใหออกซิเจนในระบบไฮโดรพอนิกสดวยเทคนิคนํ้าลึกตอผลผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกีย่วของ
คะนาซึง่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน  

  วุฒิรัตน  พัฒนิบูลย 

165 ผลของระยะอายกุารเก็บเกี่ยวตอกิจกรรมเอนไซมพอลิกาแล็กทูโรเนสและสารตานอนุมูลอิสระของผลมะหลอด  

  ภัทรวรรณ เกตุเทียน  และ อดิศักดิ์  จูมวงษ 

168 ผลของสาร 4-hexylresorcinol ตอการเปล่ียนแปลงสี กิจกรรมเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส และสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมดของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว  

  อินทิรา ลิจันทรพร 

172 ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานตอการเปล่ียนแปลงดานกายภาพและเคมีของมะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 ห่ันชิ้นพรอมบริโภค
ท่ีอุณหภูมิ 5 °C  

  นันทา เปงเนตร  บุญสง แสงออน และ พีระศักด์ิ  ฉายประสาท 

176 ผลของสารยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลตอคุณภาพของขาตดัแตงสดท่ีบรรจุถุงพลาสตกิยอยสลายได  

  ยุพิน ออนศิริ  อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม และพิษณุ บุญศิร ิ

180 ผลของแสง LED สีแดงและนํ้าเงนิตอการพัฒนาของผลแอปเปลพันธุ Tsugaru  

  พรพรรณ เล็กขํา  วาริช ศรีละออง และ Satoru Kondo 

185 ผลของแสงและเมทิลจัสโมเนสท่ีมีผลตอการเกิดสีแดงและคุณภาพของผลมะมวงพันธุมหาชนก  

  รัฐพล  เมืองแกว และ พีระศักด์ิ ฉายประสาท 

190 ผลของออกซิเจนความเขมขนสูงตอการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกับการตกกระในกลวยไข  

  เพชรรัตน เนตรลักษณ  ดวงกมล ศศิวัฒนพร และ วชิรญา อิ่มสบาย 
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195 วันเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของถัว่ลันเตาเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ  

  ศานิต สวัสดิกาญจน และ วรรณา พยัคฆศร ี

199 สมบัติทางกายภาพและเคมีของขาวกลองหอมใบเตยระหวางเก็บรักษา  

  หทัยรัตน  ทองปนจา  และ มุทิตา มีนุน 

203 สารตานอนุมูลอิสระในดอกโสนและแคท่ีระยะความแกแตกตางกนั  

  ธนากร สวางชาติ  ปณธร จันทนพ  อรรถพร รอยถ่ิน  อุทร ชิขุนทด  กิตติ โพธิปทมะ และ สมโภชน นอยจินดา 

207 อิทธิพลของการเตรียมเบ้ืองตนตอการเกิดสีนํ้าตาลในกลวยนํ้าวา (Musa sapientum L.) ผง   

  จันทิมา ภูงามเงิน  คัคนัมพร ท่ังพรม  หทัยทิพย อูพิทักษ  ปยะรัชช กุลเมธีและ พนิดา เรณูมาลย 

 

Postharvest Logistics 

211 การเก็บรักษาผักหวานปาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง  

  ประกายดาว ย่ิงสงา  เบญจภรณ บุตรบุญตอม และ อศิรา ศรีสองภา 

215 การจดัการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลมะมวงพันธุเขียวใหญท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส  

  วิลาวัลย คําปวน  และ จํานง อุทัยบุตร 

219 การประเมินการสูญเสียคุณภาพของผักกาดขาวระหวางการเก็บรักษาโดยใชคาคลอโรฟลลฟลูออเรสเซ็นซ  

  สายพร ดวงสา และ เรวัติ ชัยราช 

223 การพัฒนาซองควบคุมการปลอยไอระเหยเอทานอลในบรรจุภัณฑแอกทีฟสําหรับหอมแดงสดปอกเปลือก  

  พัชรี มะลิลา  วีรเวทย อุทโธ และ ฤทธิรงค พฤฑฒิกุล 

227 การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางในถุงพลาสติกชีวภาพยอยสลายได  

  อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม ยุพิน ออนศิริอนงคนาฎ สมหวังธนโรจน และวรดา สโมสรสุข 

231 การยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวของเห็ดโคนนอย  

  ปริญญา จันทรศรี 

235 การสํารวจกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่วกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาในประเทศไทย  

  ดนัย  บุณยเกียรติ    ปาริชาติ เทียนจุมพล ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี   และสุภาวดี  ศรีวงคเพ็ชร 

239 การใหความรอนชะลอการเหลืองของเปลือกและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะนาวพันธุพิจิตร 1  

  นิชานุช วงษนา  นพรัตน ทัดมาลา และสมัคร แกวสุกแสง 

243 การออกแบบและสรางระบบการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในสภาพควบคมุบรรยากาศสําหรับรานคาปลีก  

  วรินธร  พูลศรี 

247 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปกแจกันของดอกหนาวัวพันธุ Pistache โดยการพัลซิ่งดวย  
2,4-pyridinedicarboxylic acid และ palatinose  

  นูรไอนีย สะแลแม  นพรัตน ทัดมาลาชิเกรุ สาโทและสมัคร แกวสุกแสง 

252 ผลการใชฟองกาซ 1-MCP ขนาดไมโครตอการชะลอการเส่ือมสภาพของกลวยไข  

  เปมิกา พรหมแกว  ณัฐชัย พงษประเสริฐ และวาริช ศรีละออง 

256 ผลของ 1-Methylcyclopropene ตอการยดือายกุารเก็บรักษาของเห็ดหอมสายพันธุทนรอน  

  ปริศนา จันทรวงศ  มัณฑนา บัวหนอง  อภริดี อุทัยรัตนกิจ  วาริช ศรีละออง  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย  สรวิศ แจมจํารูญ  
และ เฉลิมชัย วงษอารี 
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260 ผลของการเก็บรักษามะพราวนํ้าหอมท้ังทะลายท่ีอุณหภูมแิละระยะเวลาตางกันตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของ 
นํ้ามะพราว (Cocos nuifera L.) เพ่ือการบริโภค  

  สิริรัตน  เกตุกาน  ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์  จงรักษ แกวประสิทธิ์ และอาทร ลอยสรวงสิน 

264 ผลของการเคลือบดวยแปงมันสําปะหลังรวมกับกรดซติริกและอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคณุภาพและอายุการเก็บรักษา
ของผลมะนาวพันธุแปน  

  อดิศักดิ์  จูมวงษ และณัฐนาฐ วงควรรณด ี

267 ผลของการใชนํ้ามันมะพราวดดัแปลงรวมกับเชลแลค บรรจุภัณฑชนิด LDPE และ 1-MCP ตอคุณภาพและโรคผลเนาของ
มังคดุภายหลังการเก็บเกี่ยว   

  Vo Thi Thuong ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน * อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กรณกนก อายุสุข และ สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

271 ผลของขนาดการตดัตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของแคนตาลูปตดัแตงพรอมบริโภคระหวางการเกบ็รักษา  

  กัญญารัตน เหลืองประเสริฐ 

275 ผลของแคลเซยีมคลอไรดตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผลสด  

  วาสนา พิทักษพล  ไอรดา สมชาติ  ปวีณพล คุณารูป และสมสุดา วรพันธุ 

279 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑพลาสติกตออายุการเก็บรักษาและคณุภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วเขียวงอกเสริม 

สารสกัดชวีภาพจากฝาง  

  พรทิพา เจือกโวน  บัณฑูร ชุนสิทธิ์  ธเนศ ชมภูพงษ และ ณัฐฐา เจริญชาศรี 

283 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษาตอคุณภาพเน้ือลําไยสดอบแหง  

  จารุวรรณ รัตนสกุลธรรม และสนอง อมฤกษ 

287 ผลของภาชนะบรรจุ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตอการยืดอายุการเก็บรักษาและลดการเกิดสีนํ้าตาลในล้ินจี่พันธุฮงฮวย 

  จิตตา สาตรเพ็ชร  อนวัช สุวรรณกุล  รุจิรา ดีวัฒนวงศ  สุภาวดี ชนะพาล  ปพิชญา กองจินดา  มยุรา ลานไชย        
เกศินี เสาวคนธ และวรพล บรรณจิต 

291 ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมใินระหวางการเก็บรักษาตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณสารสําคัญในตังกุยสด 

  สดศรี เนียมเปรม  กุศล เอี่ยมทรัพย  มนฑิณี กมลธรรม  จุติณัฏฐ ธนกิจวนิชกุล  และ ชนะ พรหมทอง 

295 ผลของสารดูดซับเอทิลีนตอคุณภาพและการประเมินอายุการวางจาํหนายผักช ี  

  สุทธาสินี บุญคง  และ มุทิตา มีนุน 

299 ผลของสารประกอบฟอสเฟตตอคุณภาพและอายกุารเก็บรักษาใบผักกาดขาวท่ีอุณหภูมติ่ํา  

  อินทิรา ลิจันทรพร  กิตติชัย ไกรพา  วนิดา  ศรีสัมฤทธิ์  และชูเกียรติ  มณีวงศ 

303 ผลของสารละลายพัลซิ่งและปกแจกันตอคุณภาพของชอดอกบูเก  

  วิษณุ เมืองทิพย  เฉลิมชัย วงษอารี  และ มัณฑนา บัวหนอง 

307 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพของใบตาํลึง  

  พริมา พิริยางกูร  กนกวรรณ พุมนิล และจุฑาทิพย โพธิ์อุบล 

 
Postharvest Safety 

311 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวงดวยกรดอ็อกซาลิก   

  รัมมพัน โกศลานันท วิไล เนียมพิบูลย  และ ปยลักษณ อยูสบาย 

315 การใชดินเบาเพ่ิมประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยสมโอในการกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ  

  ฤชุอร  วรรณะ  และ สุพรรณี สระชมพู 
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319 การใชสารสกัดจากธรรมชาติปองกันโรคในระหวางการพัฒนาผลฟกขาวเพ่ือปองกันโรคหลังการเกบ็เกี่ยว 

  วิษณุ เมืองทิพย  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   คําทอง มหวงศวิริยะ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  มัณฑนา บัวหนอง             
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  และ เฉลิมชัย วงษอารี 

323 การใชโอโซนลางกะเพราเพ่ือรักษาคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

  อภิตา บุญศิริ  จิตติมา จิรโพธิธรรม  ยุพิน ออนศิริ  มณี ตันติรุงกิจ  อรวรรณ ชวนตระกูล  และวิชัย สรพงษไพศาล 

327 การตรวจหาคารโบฟูรานท่ีตกคางในผักดวยแผนทดสอบท่ีใชหลักการเปล่ียนแปลงสี 

  นิสารัตน แดงวิสุทธิ์  ขวัญใจ กลิ่นจงกล   บุศรากรณ มหาโยธี   และ ปราโมทย คูวิจิตรจารุ 

331 การประเมินความเส่ียงของปริมาณไนเตรทตกคางในผักไฮโดรโพนิกส  

  วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์   ศุภลักษณ ชิตวรกุล  วลัยพร มูลพุมสาย  ศิโรรัตน เขียนแมน  และ ธนะชัย พันธเกษมสุข 

335 การปรับปรุงคุณภาพมะมวงพันธุแกวขมิ้นห่ันชิ้นพรอมบริโภคดวยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซ ี  

  พัชรินทร แกวอินทร   จีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ และ สุรัสวดี  พรหมอยู 

339 การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสําเร็จรูป เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนส  

  สรรเสริญ รังสุวรรณ  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรัติยา พงศพิสุทธา 

343 การเปล่ียนแปลงปริมาณจุลินทรียของฝร่ังห่ันชิ้นพรอมบริโภคพันธุแปนสีทองท่ีผานการอบดวยลมรอน  

  จุฑาทิพย โพธิ์อุบล  ชัยรัตน เตชวุฒิพร และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

347 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกคางในถัว่ฝกยาวแบบรวดเร็วดวยเทคนิคสเปกโทรสโกป 
อินฟราเรดยานใกล  

  เอลียาห เลิศกุศล  พรธเรศ ดวงสุวรรณ  นิโลบล โกมลสิงห  ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ มหาโยธี 

351 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกคางในพริกแบบรวดเร็วดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล 

  พรธเรศ ดวงสุวรรณ  เอลียาห เลิศกุศล  นิโลบล โกมลสิงห  ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ และ บุศรากรณ มหาโยธี 

355 การลดปญหาการเพ่ิมของสัญญาณเน่ืองจากแมทริกซในการวิเคราะหสารพิษตกคางในแตงกวาดวยวิธี                       
แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรเมตรี  

  ลักษมณ  เลติกุล และ ปราโมทย คูวิจิตรจารุ 

359 ประสิทธิภาพของกรดเพอรแอซีตกิรวมกับคล่ืนเหนือเสียงตอจุลินทรียในถัว่งอก  

  บุษกร ทองใบ นวรัตน เผามงคล และ ศศิธร ไหมนํ้าคํา 

363 ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบไคโตซานผสมวานิลลินท่ีมีตอการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไม 

  รัชฎาพร ใจมั่น   เจิมขวัญ สังขสุวรรณ และ ปรญิญา จันทรศร ี

367 ประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากดอกไม 5 ชนิดในการกําจดัดวงงวงขาวและดวงงวงขาวโพด  

  ฤชุอร วรรณะ  และ กณิกนันต รวมจิตร 

371 ประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกของผลพืชวงศสมกําจดัดวงงวงขาว  

  ฤชุอร วรรณะ  และ รัชฎาพร วันชูเสริม 

375 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดตอการยับยัง้การเจริญของเชื้อรา Fusarium semitectum  
สาเหตุโรคเมล็ดดางของขาว  

  ศานิต สวัสดิกาญจน 

379 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญและการสรางสารพิษของเชื้อรา Aspergillus flavus ในขาวกลองขาวและขาวกลองสี
ระหวางการเก็บรักษา  

  นเรศ บางศิริ  อรรณพ ทัศนอุดม  และ วราภา มหากาญจนกุล 
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384 ผลการใชพลาสมาระบบความดนับรรยากาศกาํจัดเชื้อราบนเมล็ดพันธุพริก พันธุจักรพรรด ิ  

  อังคณา สบบง  ภาณุพงศ ยอดวงศ  ธีรวรรณ บุญญวรรณ  อรอุมา เรอืงวงษ  ชนมเจริญ แสวงรัตน                          
และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 

388 ผลของการใชคล่ืนความถี่วิทยุในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทอง  

  ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี 

392 ผลของการเตรียมเบ้ืองตนตอคุณภาพหนอไมสดตัดแตงระหวางการเก็บรักษา  

  รัชนี  เจริญ 

396 ผลของการลางดวยสารฆาเชื้อพ้ืนผิวตอการพัฒนาของราบนผลิตผลกะเพราหลังการเก็บเกีย่ว  

  อุดม ฟารุงสาง  นวลวรรณ ฟารุงสาง และ ญาณี มั่นอน 

400 ผลของนํ้าอิเล็กโทรไลตตอคุณภาพทางเคมีและกจิกรรมการตานออกซิเดชันของแคนตาลูปพันธุซันเลดี้ห่ันชิ้น  

  หทัยทิพย นิมิตรเกียรติไกล และ ตรีสินธุ โพธารส 

404 ผลของนํ้าอิเล็กโทรไลตแบบฟองไมโครตอการเจริญของเชื้อ Penicillium digitatum แบบแขวนลอย  

  สุมีชัย ก่ิงสวรรค และ กานดา หวังชัย 

408 ผลของสารออกซิไดสซิง่ตอการลดจํานวนแบคทีเรีย Clostridium perfringens ท่ีปนเปอนในพริกชีฟ้าสด 
เพ่ือความปลอดภัยอาหาร  

  อรรณพ ทัศนอุดม และ วราภา มหากาญจนกุล 

413 สารละลาย GRAS ท่ีเหมาะสมตอการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลของมะพราวออนอินทรียเพ่ือทดแทนสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟล 

  เจริญ ขุนพรม จิตติมา จิรโพธิธรรม  บุญญรัตน กมขุนทด  และพิษณุ บุญศิร ิ

 
Postharvest Machinery 

417 การทํานายอายุวันหลังดอกบานของผลทุเรียน(หมอนทอง)โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีปลายหนาม  

  ประกิต ทิมขํา  และ อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 

421 การประเมินการเปล่ียนแปลงคุณภาพของผักสลัดกรีนโอคดวยวิธกีารวเิคราะหภาพพ้ืนผิว  

  สุวรรณ  เอกรัมย และ วีระศักดิ์  เลศิสิริโยธิน 

425 การเปรียบเทียบระหวางถังกลมและถังแปดเหล่ียมในการอบแหงมะคาเดเมียแบบถงัหมุน  

  ประพัฒน  ทองจันทร  สนอง  อมฤกษ และ วิบูลย  ชางเรือ 

429 การผลิตหญาเนเปยรอัดเมด็  

  สุพรรณ ย่ังยืน  จักรมาส เลาหวณิช และ เชิดพงษ เช่ียวชาญวัฒนา 

433 การพัฒนาเคร่ืองเพาะขาวกลองงอกพรอมรับประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ  

  พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  บพิตร ตั้งวงศกิจ  รัตนา ตั้งวงศกิจ และ ชุติ มวงประเสริฐ 

437 การลดความชื้นขาวเปลือกในยุงฉางขนาดเล็กดวยลมรอนจากระบบทอ  

  ขวัญหทัย หวงแสง  ดลฤดี ใจสุทธิ์  กฤตภัทร คลายรัศมี และ สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 

441 การวเิคราะหเน้ือสัมผัสของกลวยนํ้าวาสําหรับการออกแบบเคร่ืองเฉือนกลวย  

  อภิรมย ชูเมฆา  สถาพร วีระสุนทร และ ดลหทัย ชูเมฆา 

445 การวจิัยและพัฒนาเคร่ืองมืออัดขึ้นรูปกอนชา  

  สถิตยพงศ รัตนคํา  เกรียงศักด์ิ นักผูก  วีระ ศรีกระจาง และสมเดช ไทยแท 
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449 การวจิัยและพัฒนาโรงอบแหงพลังงานรวมสําหรับผลิตเน้ือลําไยอบแหงสีทอง  

  ชัยวัฒน เผาสันทัดพาณิชย  สนอง อมฤกษ  เกรียงศักดิ์ นักผูก  สถิตยพงศ รัตนคํา  ธีรศักดิ์ โกเมฆ  ปรีชา ชมเชียงคํา  
เวียง อากรชี  และอนุชา เชาวโชติ 

453 การสรางและทดสอบเคร่ืองผาผลจากตนแบบ  

  ดลหทัย ชูเมฆา  อภิรมย ชูเมฆา สุนทรี พาลี และ เชษฐพล เดชกัลยา 

457 การอบแหงถั่วหร่ังงอกดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันแบบอากาศรอน  

  นฤบดี ศรีสังข  ไชยรัตน เพชรคีรี  อัครภาส สมหวัง  ศุภกฤต เลิศล้ํามงคล และ ณรงคชัย ชีวะธรรมรัตน 

461 การออกแบบและสรางเคร่ืองปอกเปลือกสละ  

  วิรัช  แสงสุริยฤทธิ์   ชาญณรงค วันทา  อินทิรา เนียมทอง  นนทวัฒน ฤดีจําเริญ และ รัชนี จิตรสุนทร 

465 การออกแบบอุปกรณดักฝุนปุยสําหรับชุดมอเตอรไฟฟา  

  ปริวรรต นาสวาสด์ิ บุญสง  รัตนะทารส และ ยุทธเศรษฐ  พิลาชัย 

469 ความละเอียดในการประเมินพ้ืนท่ีเกิดโรคโดยใชภาพ 3D และ ภาพถายพืชในรูป 2D  

  ณฐิติ บินคาเดอร  รัติยา พงศพิสุทธา และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

473 ความสามารถในการปกปองผลแอปเปลของวัสดกุันกระแทกจากฟางขาวภายใตสภาวะการส่ันสะเทือนจําลอง  

  เทวรัตน ตรีอํานรรค   ธนากร แนวกลาง และ กระวี ตรีอํานรรค 

477 เคร่ืองมือแบบลูกกล้ิงบีบตาวใชตนกําลังจากมอเตอร  

  เกรียงศักด์ิ  นักผูก   สถิตยพงศ  รัตนคํา  วิลาสลักษณ  วองไว  และ สมเดช  ไทยแท 

481 จลนพลศาสตรการทําแหงและคณุภาพของหนอไมอบแหงดวยวิธแีละสภาวะการอบแหงท่ีตางกัน 

  จันทิมา ภูงามเงิน  จุฑามาศ สูนแดง  นันทนา วงคกําภู  ธีรวรรณ สุวรรณ และ พนิดา เรณูมาลย 

485 แบบจําลองทางคณิตศาสตรการอบแหงสาหรายสไปรูลินาในระหวางการอบแหงดวยระบบสุญญากาศ  

  ฤทธิชัย อัศวราชันย 

489 ปจจัยท่ีมีผลตอการคดัแยกและทําความสะอาดของเคร่ืองคดัแยกเมล็ดขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุสําหรับชุมชน  

  ปยะพงษ วงคขันแกว   วิทยา พรหมพฤกษ  ประยุตต คําหอมรื่น และ จีรศักดิ์ ชูเกาะ 

493 ผลของการงอกและระยะเวลาในการน่ึงตอคุณภาพของขาวน่ึงสีเขมท่ีอบแหงดวยฟลูอิไดซเบด  

  ธัชพล จุงเจริญ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร 

497 ศึกษาเทคโนโลยีการอบแหงลําไยเน้ือแบบมกีารเปล่ียนอุณหภูมดิวยเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบตอเน่ือง 

  พุทธธินันทร จารุวัฒน  สากล วีริยานันท  คุรุวรรณ ภามาตย  บัณฑิต จิตรจํานงค  ธนาวัฒน ทิพยชิต                 
อนุสรณ สุวรรณเวียง  นิวัติ อาระวิล  อุทัย ธานี และเทียนชัย เหลาลา 

501 สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะท่ีมีผลตอการออกแบบเคร่ืองควานเม็ดเงาะ  

  ศุภศิษฎ สุนทรกิจพาณิชย  สุดสายสิน แกวเรือง และ ศุภกิตต สายสุนทร 

505 อิทธิพลของลมรอนรวมกับคล่ืนไมโครเวฟท่ีมตีอกระบวนการอบแหงยางแทง STR 20  

  บัณฑิต สุริยวงศพงศา และ คํานึง วาทโยธา 

509 อิทธิพลของอัตราปอน และความเร็วรอบใบมีดสับท่ีมีผลตอสมรรถนะของชุดสับใบออย  

  นิรัติศักดิ์ คงทน   สมโภชน สุดาจันทร และสมนึก ชูศิลป 

513 ดัชนีชื่อผูแตง 
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