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103 ผลของความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดตอคุณภาพและอายุการปกแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก
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107 ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดตอคุณภาพของกลวยไมสกุลหวายตัดดอก
อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง วชิรญา อิ่มสบาย สุวชั ชัย จรัสโสภณ และธนกร วิรุฬมงคล

111 ผลของกรดบอริก ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของดอกมะลิลาหลังการเก็บเกี่ยว
จิราพร บุญประเสริฐ พีระศักดิ์ ฉายประสาท และ มยุรี กระจายกลาง

115 ปริมาณสารเดลฟนิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุใหม 6 สายพันธุ
สมนึก พรมแดง อุทัยวรรณ ดวงเงิน และศิริพรรณ สุขขัง

119 ผลของชนิดขาว และบรรจุภัณฑตอการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณภาพทางกายภาพ และเคมีในเมล็ดขาว
ไรซเบอรี
ไชยภร เก็บเงิน ลลิตา ศิริวัฒนานนท และ อินทิรา ลิจันทรพร

123 ผลของอุณหภูมิในการแชขาวเปลือกสําหรับการผลิตขาวกลองงอกที่มีตอปริมาณ GABA และคุณภาพขาวกลอง
ศิโรรัตน พิลาวุธ

127 ลักษณะจําเพาะในการจัดกลุมของขาวสายพันธุพื้นที่สูงของไทย
ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี นิธิยา รัตนาปนนท

131 การเปรียบเทียบแบบแผนโปรตีนจากสารสกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ไมผานการเพาะและการเพาะงอก
บังอร ประจันบาล

135 ประสิทธิภาพของสารเคมีในการเก็บรักษาหัวแกนตะวัน
สุภาภรณ เอี่ยมเขง จีราภรณ ณ สามพระยา และอดิศร นิสัยงาม
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139 ความสัมพันธระหวางรากับการหลุดรวงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลลองกอง
นวลวรรณ ฟารุงสาง อุดม ฟารุงสาง จริงแท ศิริพานิช และ ญาณี มั่นอน

143 การจําแนกเชื้อรา Lasmenia sp. สาเหตุโรคผลเนาของเงาะและการเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรค
กัลยลักษณ เสนาะสําเนียง สมศิริ แสงโชติ และวีระณีย ทองศรี

147 การสรางสารพิษฟูโมนิซินของเชื้อรา Fusarium spp. ที่พบในเมล็ดขาวโพด
สุพี วนศิรากุล สมศิริ แสงโชติ และอรอุมา เพียซาย

151 ผลของวัสดุเพาะที่มีการผสมแบคทีเรีย Bacillus subtilis BC05 ที่มีตอคุณลักษณะปรากฏและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟาง
ในระดับการคา
จิตติมา จิรโพธิธรรม อภิตา บุญศิริ ยุพิน ออนศิริ พิษณุ บุญศิริ และเยาวภา อรามศิริรุจิเวทย

155 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถลดปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในสภาพหลอดทดลอง
พิสุทธิ์ เขียวมณี สรรเสริญ รังสุวรรณ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรัติยา พงศพิสุทธา

159 ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อราเพื่อตรวจสอบเชื้อราปนเปอนในเมล็ดขาวโพด
สรรเสริญ รังสุวรรณ พิสุทธิ์ เขียวมณี ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และรัติยา พงศพิสุทธา

163 การทดสอบคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรียของสารสกัดจากเศษฝุนเสนใยมะพราวเพื่อยืดอายุน้ํามะพราวสด
ธิติมา วงษชีรี พรพรรณ สิระมนต วชิรญา อิ่มสบาย สารภี ยวดยง และปยะนาถ สิริรตั นาวงศ

167 การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุน้ําดอกไม
สีทองตอสารเคมีกําจัดเชื้อรา
สัณฐิติ บินคาเดอร รัติยา พงศพิสุทธา และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล

171 เชื้อรา Pythium sp. สาเหตุโรครากเนาของทุเรียน และประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุม
กนกพร ฉัตรไชยศิริ รัติยา พงศพิสุทธา ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และ สัณฐิติ บินคาเดอร

175 การวัดปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดในน้ํากระเจี๊ยบและน้ําผลหมอนดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล
คคนางค ลิขิตวิวัฒน กมลวัลย แดงมาดี ปราโมทย คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ มหาโยธี

179 การประเมินปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดและความแนนเนื้อแบบไมทําลายในผลแคนตาลูปโดยใช
สเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล
ธีระวัฒน เรือนคํา รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และกนกวรรณ เสรีภาพ

183 ความเปนไปไดของการตรวจสอบเชื้อราในขิงดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
กรรณพต แกวสอน ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ และวรินธร พูลศรี

187 การวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดและวิตามินซีผลฝรั่งหนองขางคอก (กลมสาลี่) ดวยเนียรอินฟราเรด
สเปกโทรสโกป
กรรณพต แกวสอน มาโนช รัตนคุณ ธิดารัตน รักษากิจ และธนิน พันธพิจิตร

191 การตอบสนองของฟกทองญี่ปุนตอแสงเนียรอินฟราเรด
ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี และปริญญา จันทรศรี

195 การทดสอบความแมนยําของเทคนิคเนียรอินฟราเรดในการตรวจสอบอาการฟามของผลสมสายน้ําผึ้ง
ณัฏวัฒณ หมื่นมาณี กัมพล วงษซีวะสกุล วิบลู ย ชางเรือ ปาริชาติ เทียนจุมพล และดนัย บุณยเกียรติ

199 ผลของบรรจุภัณฑตอการเกิดอาการไสสีน้ําตาลในสับปะรดผลสดพันธุตราดสีทอง
อุทัยวรรณ ทรัพยแกว วรางคณา มากกําไร วีรา คลายพุก หยกทิพย สุดารีย และดารากร เผาชู

203 การพัฒนาซองปลดปลอยไอระเหยเอทานอลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลหมอน
พฤกษ ชูสังข พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย วีรเวทย อุทโธ และเฉลิมชัย วงษอารี
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Postharvest Logistics
207 ผลของระยะเก็บเกี่ยวตอคุณภาพของมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศที่
5 องศาเซลเซียส
วิลาวัลย คําปวน และจํานงค อุทยั บุตร

211 ผลของชนิดบรรจุภัณฑถุงพลาสติกตออายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไมเบอร 4
อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม เจริญ ขุนพรม และพิษณุ บุญศิริ

215 ผลของการบรรจุภัณฑแอคทีฟโดยการใชซองควบคุมการปลอยไอระเหยเอทานอลที่ทําจากฟลมยอยสลายไดตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพมะละกอสุกผาครึ่งลูก
วรรณวิภา ถาพร วีรเวทย อุทโธ และฤทธิรงค พฤฑฒิกุล

219 ผลของชนิดบรรจุภัณฑพลาสติกตออายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียน
อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม ยุพิน ออนศิริ และพิษณุบญ
ุ ศิริ

223 การยืดอายุการเก็บรักษากลวยหอมทองดวยสารเคลือบจากแปงกลวยผสมซีโอไลตหรือผงถานกัมมันต
ณัฐจรีย จิรัคคกุล และณชยุต จันทโชติกุล

227 ผลของการจุมแคลเซียมคลอไรดรวมกับการใชความเย็นเฉียบพลันหลังการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพการเก็บรักษาผักคะนา
ไฮโดรพอนิกส
วุฒิรัตน พัฒนิบูลย

231 ประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ และการลดอุณหภูมิรวมกับสารฆาเชื้อตออายุการวางจําหนายขาวโพดฝกออนตัดแตง
ที่อุณหภูมิหอง
รัชนี พุทธา และสมคิด ใจตรง

235 การประยุกตใชเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิสําหรับพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง
ปรัศนีย กองวงค วริศรา วนากมล ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ

239 พารามิเตอรการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศที่เหมาะสมสําหรับผักกาดหวานและโอคลีฟแดงตัดแตงพรอมบริโภค
วริศรา วนากมล ปรัศนีย กองวงค ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา พูลลาภ

243 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานและไขผึ้งรวมกับสารสกัดจากเปลือกสมโอตอการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสใน
ผลมะมวงน้ําดอกไมหลังการเก็บเกี่ยว
นันทชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทรพร ปาลิดา ตั้งอนุรัตน และเรวดี มีสัตย

247 ผลของโปรคลอราซ โปรคลอราซรอน น้ํารอน และสารสกัดอบเชยตอคุณภาพผลและการเกิดโรคแอนแทรคโนสของ
ผลมะมวงพันธุยูเหวินภายหลังเก็บรักษาในสภาพจําลองการสงออกทางเรือ
พีรพงษ แสงวนางคกูล กิตติศักดิ์ เหมือนดาว ยุพิน ออนศิริ และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล

251 การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอพันธุซันไรสดวยน้ํารอนและโปรคลอราซ
พีรพงษ แสงวนางคกูล กายตะวัน ชัยสายัณห และ นวลวรรณ ฟารุงสาง

255 การพนสาร BHT เพื่อลดการเนาเสียและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุโรงเรียน
กัลยา ศรีพงษ สุภา พวงนิ่ม อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สุกัญญา เอี่ยมลออ อรวินทินี ชูศรี ศิริพร วรกุลดํารงชัย
และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน

259 การใชสารโซเดียมคลอไรทรวมกับไอน้ํารอนเพื่อชะลอการเกิดสีน้ําตาลและเชื้อราที่เปลือกของมะพราวน้ําหอมตัดแตง
กฤตยา พยุหเมธากุล กัลยา ศรีพงษ อภิรดี อุทยั รัตนกิจ วาริช ศรีละออง พนิดา เรณูมาลย และผองเพ็ญ จิตอารียรัตน
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Postharvest Machinery
263 การศึกษาและพัฒนาเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน
กันตพงษ แขโส อรรถพล มีขาว ชัยยันต จันทรศิริ สมโภชน สุดาจันทร และกิตติพงษ ลาลุน

267 ผลของการชะลอการลดความชื้นในขาวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ตอคุณภาพขาวขัดขาวในระหวางการเก็บรักษา
สุพรรณิการ ปกเคธาติ วีรเวทย อุทโธ กฤตยา อุทโธ และกฤษณา สุดทะสาร

271 การศึกษาประสิทธิภาพโรงสีขาวขนาดเล็กในชุมชน
พิศมาส หวังดี วัชรินทร เขียวไกร นพฤทธิ์ พรหมลัง และเดชา คัณทักษ

275 ผลของความถี่ในการสั่นและความเร็วลมในการแยกหินจากเมล็ดขาวโพด
ณัฐวุฒิ เนียมสอน วิบลู ย ชางเรือ และ ดามร บัณฑุรัตน

279 เครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟโรบัสตาสดระบบน้ําปนปวน
ชมพูนุช กูลเกตุวงศ และ ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ

283 การออกแบบสรางเครื่องแกะกลีบกระเทียมแหงระดับชุมชน
นพฤทธิ์ พรหมลัง คจรศักดิ์ สิงหันต และรณศักดิ์ วิวัฒนปรีชานนท

287 ผลกระทบของความเร็วการลําเลียงและการสั่นสะเทือนตอการคัดแยกดินออกจากหัวแกนตะวัน
พีรณัฐ อันสุรีย พลเทพ เวงสูงเนิน และวารี ศรีสอน

291 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลเงาะ
อนุสรา ติดตารัมย กระวี ตรีอํานรรค เทวรัตน ตรีอํานรรค และกิตติรัตน รุงรัตนาอุบล

295 การศึกษาผลของมุมใบมีดและความเร็วรอบลูกกลิ้งที่มีผลตอสมรรถนะเครื่องผาผลจาก
ดลหทัย ชูเมฆา และ อภิรมย ชูเมฆา

299 การออกแบบและสรางเครื่องปลิดแยกฝกสําหรับผลดาวอินคา
ณัฐพล โสกุดเลาะ ศักดิ์ดา จําปานา กิตติพงษ ลาลุน จักรพันธ ดวงคําจันทร ชัยยันต จันทรศีริ และสมโภชน สุดาจันทร

303 วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลนอยหนา
คุรุวรรณ ภามาตย พุทธธินันทร จารุวัฒน รัชดา ปรัชเจริญวนิชย และ ณัฐสิทธิ์ อยูเย็น

307 การทดสอบและประเมินผลเครื่องยอยเปลือกมะพราว
อภิรมย ชูเมฆา และ ดลหทัย ชูเมฆา

311 ความเสียหายเชิงกลตอตาของผลผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังภายใตภาระแบบกระแทก
สุรธวัช บุญหนัก กระวี ตรีอํานรรค และเทวรัตน ตรีอํานรรค

315 การออกแบบและสรางเครื่องตัดหัวมันสําปะหลังออกจากเหงา
สุกัญญา ทองโยธี

319 การออกแบบและพัฒนาการเก็บใบยาสูบแบบดิบ
รณศักดิ์ วิวัฒนปรีชานนท นพฤทธิ์ พรหมลัง และ คจรศักดิ์ สิงหันต

323 การพัฒนาเครื่องปอกสัปปะรด
วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แกวสอน

327 อุปกรณพรวนกลบวัสดุออยแบบไถจานชนิดใชกําลังขับสําหรับการจัดการออยตอ
รุจิภาส คงกล่ํา ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล และ ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

331 การทดลองศึกษาการสับใบออยและการกระจายขนาดของชิ้นใบออย เพื่อนําไปตียอยและอัดเปนเชื้อเพลิง
สิงหรัญ ชารี สมโภชน สุดาจันทร ชนินทร อุปถัมภ และพศวัศร สันชุมภู

335 การออกแบบเครื่องอบแหงกลวยเล็บมือนางดวยการแผรังสีอินฟราเรดโดยการใชแกส LPG
ปราโมทย กุศล และ มนสิชา ติปะวรรณา
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339 กระบวนการอบแหงเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อ SMEs
สุเนตร สืบคา พรฉวี กลิ่นสุคนธ กรวรรณ ทวมเงิน ทัศนวรรณ ใจบุญ และระวิน สืบคา

343 การทดสอบประสิทธิภาพตูอบแหงปลาชอนดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเตากาซซิไฟเออรแบบไหลลงโดยใชเชื้อเพลิง
แกลบอัดแทง
ภิญโญ ชุมมณี และ วีระชาติ จริตงาม

347 เตาเผาถานชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับครัวเรือนในทองถิ่น
วีระชาติ จริตงาม และ ภิญโญ ชุมมณี

351 เครื่องเพาะตนทานตะวันงอกแบบอัตโนมัติสําหรับครัวเรือน
รัตติกร สมบัติแกว กนกพร บุญญะอติชาติ และอรฉัตร จิตตโสภักตร

355 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดบัวอบแหงเพื่อใชในการออกแบบเครื่องเคลือบผงปรุงรส
ปยะพงษ วงคขนั แกว และ อรรณพ ทัศนอุดม

359 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการทําแปงจากเม็ดบัว
จิรวัสส เจียตระกูล วิบูลย เทเพนทร อนุชิต ฉ่ําสิงห ปรีชา อานันทรัตนกุล พงษรวี นามวงศ และ สุรชาติ ระยาทอง

363 อิทธิพลของความชื้น กําลังไฟฟาและระยะหางระหวางวัสดุกับแผนอิเลคโทรดในการใหความรอนขาวเปลือกดวยคลื่นวิทยุ
แบบตอเนื่อง
ธวัชชัย ธรรมขันแกว วิบูลย ชางเรือ เยาวลักษณ จันทรบาง ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ และณัฏวัฒณ หมื่นมาณี

Postharvest Safety
367 การใชสารลดแรงตึงผิวรวมกับน้ําฟองนาโนอิเล็กโทรไลตในการลางสองขั้นตอนเพื่อลด E. coli และคลอรไพริฟอสใน
สะระแหน
ปติรัตน กลิ่นธรรม ศศิธร ตรงจิตภักดี วรรณี ฉินศิริกุล และ วราภา มหากาญจนกุล

371 การใชเอทีฟอนบมผลทุเรียนพันธุหมอนทองระหวางการสงออกทางเรือภายใตมาตรฐานสารพิษตกคาง
พีรพงษ แสงวนางคกูล ยุพิน ออนศิริ และ เจริญ ขุนพรม

375 การลดจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด และเชื้อ Escherichia coli ปนเปอนในวัตถุดิบทางการเกษตรดวยสารออกซิไดสซิ่ง
รวมกับเครื่องลางทําความสะอาดแบบน้ําวนสําหรับวิสาหกิจชุมชน
อรรณพ ทัศนอุดม

379 การใชน้ําอิเล็กโทรไลตที่เปนกรดเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนในโหระพาหลังการเก็บเกี่ยว
จุฑารัตน สวาทนุช จํานงค อุทยั บุตร และกานดา หวังชัย

383 ผลของโอโซนไมโครบับเบิลตอการลดปริมาณสารตกคางคลอไพริฟอสในผลสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผึ้ง
วิริญญ สิงหโทราช จํานงค อุทยั บุตร และกานดา หวังชัย

387 อิทธิพลของอุณหภูมิตอการสลายตัวของสารกําจัดศัตรูพืชและคุณภาพของผลมะมวงพันธุมหาชนก
วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์ นฤมล บุญเรือง และวิลาวัลย คําปวน

391 การพัฒนาเทคนิควิเคราะหภาพเพื่อจําแนกคุณภาพของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชองโดยใชโครงขายประสาทเทียม
ชุติมา กาบแกว และ วันรัฐ อับดุลลากาซิม

395 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการควบคุมดวงงวงขาวโพดและดวงถั่วเหลืองโดยวิธีการสัมผัส
กฤติมา สระโพธิท์ อง จรงคศักดิ์ พุมนวน และอํามร อินทรสังข

399 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยพริกไทยดําในการขับไลดวงงวงขาวโพด
กัญชพร สุภาคํา เยาวลักษณ จันทรบาง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ

403 ดัชนีชื่อผูแตง

