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การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังท่ี 9 
 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวดานพืชสวน 

17 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวท่ีกอใหเกิดโรคผลเนาของมังคุดดวยสารสกัดจากพืชในวงศขิง  
  เนตรนภิส เขียวขํา  สมศิริ แสงโชติ  และ ธัญมน สังขศริ ิ

21 การควบคุมโรคผลเนาราสีเขียวบนผลสมโดยใชเชื้อยีสตปฏิปกษและสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร  

  Henik sukorini และสมศิริ แสงโชติ 

25 การจาํแนกชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชตกคางดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป  

  ปาริชาติ  เทียนจุมพล   วรินทร มณีวรรณ  พิเชษฐ นอยมณี และ ดนัย บุณยเกียรติ 

29 การจุมนํ้ารอนชวยลดการเกิดอาการสะทานหนาวของมะมวงพันธุ Irwin  

  สมศักด์ิ ครามโชติ   ซูมิโกะ ซูกายา  ฮิโรชิ เกมมา  วาริช ศรีละออง  และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

33 การฉายรังสียูวีบีตอคุณภาพของกลวยหอมทองและกลวยไข 

  ลัดดาวัลย โกวิทยเจริญ   ณัฐชัย พงษประเสริฐ และ วาริช ศรีละออง 

37 การใช 1-Methylcyclopropene เพ่ือลดอาการตกกระของผิวกลวยไข 

  กฤษณ สงวนพวก  มัณฑนา บัวหนอง   นัฐพร ใจแกว  และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

41 การใชเทคโนโลยีการลดอุณหภูมดิวยระบบสุญญากาศกับผักและสมุนไพรของโครงการหลวง 

  ดนัย บุณยเกียรติ  พิชญา บุญประสม  พูลลาภ และชัยพิชิต เช้ือเมืองพาน 

45 การใชสาร gibberellic acid (GA3) รวมกับนํ้าตาลซูโครสในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายกุารปกแจกันของดอก
สรอยทอง (Solidago canadensis) หลังการเก็บเกี่ยว 

  อุมากร สังขแกว  ศิริชัย กัลยาณรัตน และ มัณฑนา บัวหนอง 

49 การใชสารเคมีเพ่ือยืดอายุปกแจกันของลีลาวดีตดัดอกพันธุขาวพวง 

  สุพรรณี มีสัตย  จันทรฉาย จีนา  และ อุษาวดี ชนสุต 

53 การใชสารทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟตเพ่ือยับยัง้การเกดิสีนํ้าตาลในมะพราวนํ้าหอม  

  พนิดา พวงพันธ  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  อภริดี อุทัยรัตนกิจ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน และ วาริช ศรีละออง 

57 การใชสารลดแรงตึงผิวท่ีผสมนํ้ามันหอมระเหยเพ่ือการควบคุมโรคผลเนาในมะมวงภายหลังการเก็บเกี่ยว  

  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และ ณัฐพงษ บัณฑิตนิธิกุล 

61 การใชสารสกัดจากธรรมชาติ เพ่ือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียจากถั่วลิสงฝกสดท่ีเกดิการเนาเสีย 

  สิริวัฒน บุญชัยศรี  และ สุนิษา บุญจันทร 

65 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวเิคราะหสารปราบศัตรูพืชออรกาโนฟอสฟอรัส 5 ชนิดตกคางในลําไยสดสงออกคลอย
ตาม ISO/IEC 17025: 2005 

  เนาวรัตน ตั้งมั่นคงวรกูล 
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69 การตอบสนองของระยะความแกตอฉายรังสีแกมมาของผลสับปะรดตราดสีทอง 

  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  ทรงศิลป พจนชนะชัย  และ วาริช ศรีละออง 

73 การทดสอบเบ้ืองตนของสารสกัดเปลือกมังคุดตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 

  รัติยา พงศพิสุทธา  ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล  บุชยา โพธิกิจ และ รณภพ บรรเจิดเชิดชู 

77 การนํา Technical Textiles เปนวัสดุหอผลในการปองกันแดดเผาผลสับปะรด 

  กรรณพต  แกวสอน  และ วรินธร  ย้ิมยอง 

81 การประเมินการตกกระบนผิวกลวยไขดวยการประมวลผลภาพ 

  ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ และ ละมุล วิเศษ 

85 การประเมินความสูญเสียในกระบวนจัดการหลังการเก็บเกีย่วของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึง 

  ดนัย บุณยเกียรติ  พิเชษฐ นอยมณี  วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์ และ ปาริชาติ เทียนจุมพล 

89 การประเมินคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสท่ีปลูกในนีงาตะ 

  พลกฤษณ มณีวระ  คาซูฮิโร นากาโน  ดนัย บุณยเกียรติ  ชินทาโร โอฮาชิ   มินามิ มากิตะ   เคนอิจิ ทากิซาวา   
มาซารุ ฮิโรอิ  และทาดาฮิโร โทยามา 
 

93 การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุบัคคาเนียท่ีปลูกในจังหวัดเชียงใหม ดวยเทคนิคสเปกโตรสโกปยานใกลอินฟาเรด 

  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ  จารุบุตร สารรักษ  ปณต อวมทร  สุรีพร ณรงควงศวัฒนา และวาริช ศรีละออง 

97 การประยุกตใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ BCB3-19 เพ่ือควบคุมโรคผลเนาจากราสีเทาของ
มะเขือเทศหลังเก็บเกี่ยว 

  ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 

101 การเปรียบเทียบคาความจุไฟฟากับดัชนีวัดความสุกแกของทุเรียน 

  ปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร  ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ และสุภัทร หนูสวัสดิ์ 

105 การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าตาลและกรดแอสคอรบิกในมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ
ตางๆ 

  วรรณวรางค  พัฒนะโพธิ์  ศศิธร การะบุญ   วรินทร มณีวรรณ  และ นิธิยา รัตนาปนนท 

109 การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีไมเคลือบผิวและเคลือบผิว ในการประเมินคุณภาพดวย
เนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป 

  ปาริชาติ  เทียนจุมพล  ศศิเมษ ฟองสา  ศศิธร การะบุญ   พิเชษฐ นอยมณี  วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์  และ             
จักรพงศ นาทวิชัย 
 

113 การเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีท้ังของใบและฝกมะรุมพันธุ PKM 1 ท่ีมีอายุความแกแตกตางกัน 

  กัลย กัลยาณมิตร  วรกมล เฟองฟุง  และสุรียพร แซลิ้ม 

117 การเปล่ียนแปลงองคประกอบนํ้าตาลของผนังเซลลของผลมะละกอพันธุแขกดําและเรดมาราดอลท่ีระยะความแกตาง  ๆ

  วิชชยา ครองยุติ  วาริช ศรีละออง  และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

121 การเฝาระวังสารพิษตกคางในพืช ดิน นํ้า และคุณภาพของผลิตภัณฑวัตถมุีพิษทางการเกษตร 

  ณัฐนัย  ตั้งมั่นคงวรกูล  และ เนาวรัตน  ตั้งมั่นคงวรกูล 

125 การยับยัง้ราเขียวบนผลสมโดยไอระเหยจากราเอนโดไฟท Muscodor albus CMU-Cib 462 

  นครินทร สุวรรณราช   บุญสม บุษบรรณ  วิพรพรรณ เน่ืองเม็ก  วาสนา พิทักษพล  และ สายสมร ลํายอง 

129 การรมเฮกซาแนลเพ่ือควบคุมโรคแอนแทรกโนสของผลมะมวง 

  รัมมพัน  โกศลานันท   และ วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย 
 



ว. วิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 42 ฉบับที่ 3  (พิเศษ) กันยายน - ธันวาคม  2554    3 

133 การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการสํานักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 ตาม ISO/IEC 17025: 2005 

  วิทยา อภัย  ณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูล  และเนาวรัตน ตั้งมั่นคงวรกูล 

137 การลดอุณหภูมิผักกาดขาวปลีดวยระบบสุญญากาศ 

  ณัฐพล กามล  ดนัย บุณยเกียรติ  พิชญา บุญประสม พูลลาภ 

141 การวเิคราะหคุณภาพมะละกอแขกดําเพ่ือการบริโภคดวย Near Infrared Spectroscopy 

  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ   สโรชา ทองดานอุดม  ลลิตภัทร รัตอาภา  และสุรีพร ณรงควงศวัฒนา 

145 การวเิคราะหตนทุนโลจิสติกสในการผลิตกะหลํ่าปลีของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ชัยภูมิ  สุขสําราญ  วาริช ศรีละออง   ธนัญญา วสุศรี  ชัยรัตน เตชวุฒิพร และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

149 การศึกษาการสลายตัวของคลอโรฟลลในแวคควิโอของตนหอมญ่ีปุนระหวางการเก็บรักษา 

  อลิษา  สุนทรวัฒน   สุกัญญา  เอี่ยมละออ    วาริช  ศรีละออง   มาซาโยชิ ชิโย  และ นาโอกิ ยามาอุจิ 

153 การศึกษาเบ้ืองตนการประเมินการรมควันและการตกคางของ SO2 ในลําไยสดเขตภาคเหนือ 

  สมเพชร เจริญสุข  วิทยา อภัย และเกรียงศักดิ์ นักผูก 

157 การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าโอโซนท่ีอุณหภูมิตางๆกันในการลดปริมาณสารฆาแมลงอีไทออน  

  นันทิยา วงศศิริศักดิ์   ธนะชัย พันธเกษมสุข   และกานดา หวังชัย 

161 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอคุณภาพของเห็ดแครง 

  ศิริวรรณ ชลายน  เฉลิมชัย วงษอารี  อภริดี อุทัยรัตนกิจ  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  และอรัญญา มิ่งเมือง 

165 การสลัดนํ้าออกจากผักปวยเหล็งโดยใชเคร่ืองปนเหวี่ยงท่ีมีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผัก 

  สุรัตน นักหลอ  จุไรรัตน อิมินา  พรสุดา คุณมั่ง  จักรพงษ พิมพพิมล   ยงยุทธ ขามสี่   พีรพันธุ อนันตพงศ    
ธนากาญจน ชุมผวน  และทองลา ภูคําวงศ 
 

169 การสํารวจการยอมรับของผูบริโภคในเขตภาคเหนือตอลําไยสดท่ีแชกรดไฮโดรคลอริก 

  วิทยา  อภัย  สุทธินี ลิขิตตระกูลรุง   สมเพชร เจริญสุข  สนอง จรินทร และมานพ หาญเทวี 

173 ความเปนไปไดในการประเมินระดับอาการยางไหลในผลมังคดุแบบไมทําลายโดยใชสมการหลายตวัแปร 

  สนธิสุข ธีระชัยชยุติ  อนุพันธ เทอดวงศวรกุล และวารุณี ธนะแพสย 

177 คุณภาพของผลมะละกอหลังการเคลือบดวยนํ้ามันหอมระเหยจากขมิ้น 

  ละมุล วิเศษ  และ ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ 

181 คุณภาพมะพราวนํ้าหอมท่ีผานการ blanching เพ่ือการสงออก 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ   ปยะพงษ สอนแกว  และ จริงแท ศิริพานิช 

185 ชีววิทยาของดวงเจาะเห็ด (Cyllodes biplagiatus) แมลงศตัรูเห็ดนางฟาภูฏาน ในชวงเก็บเกีย่ว 

  อุราพร หนูนารถ  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน   ศิริชัย กัลปยาณรัตน  สมชาย ธนสินธยกุล  และเกรียงไกร จําเริญมา 

188 เชื้อรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. Shivas สาเหตุโรคปนดําของลองกอง 

  ธัญมน สังขศิริ  และ สมศิริ แสงโชติ 

192 ประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราบางชนิดท่ีมีตอชนิดของเชื้อรากอโรคแอนแทรกโนสของมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง
จากสวนมะมวงอําเภอพราว จงัหวัดเชียงใหมในระยะหลังเก็บเกี่ยว 

  ปริญญา จันทรศรี   พิเชษฐ นอยมณี  และรัฐพล พรประสิทธิ์ 

196 ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ของฟลมบริโภคไดจากผงบุกผสมสารสกัดจาก
สมุนไพรไทย 

  จุพาพันธุ รัตนนิล  ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล  และ รชา เทพษร 
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200 ผลกระทบรวมของกรดและไคโทซานตอสีเปลือกของผลล้ินจี่พันธุจักรพรรด ิ

  ปานฉัตร วงคไชยยา   เจิมขวัญ สังขสุวรรณ  และ นิธิยา รัตนาปนนท 

204 ผลของ 1-MCP ตอการลดอาการสะทานหนาวของฝกกระเจีย๊บเขียว 

  พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย   เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

208 ผลของการใชรังสี UV-C ตอการลด oxidative stress และการเกดิอาการสะทานหนาวของผลกลวยหอม 

  Nutthachai Pongprasert , Yoshihiko Sekozawa, Sumiko Sugaya and Hiroshi Gemma 

212 ผลของการไวจาํนวนผลท่ีมีผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสมโอพันธุขาวแตงกวา 

  นุชนาฏ  ภักดี และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท 

216 ผลของการหอผลท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล ปริมาณแคโรทีนอยด และคุณภาพหลังการเก็บเกีย่วของ
ผลมะมวงนํ้าดอกไมสีทองซึง่เก็บรักษาอุณหภูมติางๆ 

  รัตนรักษ บํารุง และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท 

220 ผลของคารเบนดาซิมและผงถานกัมมันตบนกระดาษเคลือบไคโตซาน ตอการยับยัง้เชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสใน
มะมวงนํ้าดอกไม 

  ปญจมา ไชยมงคล  วิภาวี ศรีกองคํา และ เจิมขวัญ สังขสุวรรณ 

224 ผลของไคโตซานตอคุณภาพบางประการและปริมาณแคปซคิัมโอเลโอเรซินของพริกระหวางการเกบ็รักษา 

  สิริวัฒน บุญชัยศรี  และ อัมพิกา ศรีใจวงศ 

228 ผลของไคโตซานตอเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวงพันธุ
นํ้าดอกไม 

  นิภาดา  ประสมทอง   มาระตรี  เปลี่ยนศิริชัย  ประภัสสร บุษหมั่น  วรภัทร  ลัคนทินวงศ  พิทักษ  สิงหทองลา  และ
มงคล  วงศสวัสดิ์ 
 

232 ผลของจัสโมเนทตอการผลิตเอทิลีนในผลแอปเปลท่ีผานการปลูกเชื้อ 

  หทัยทิพย นิมิตรเกียรติไกล  Masahiro Shishido   Katsuya Okawa   Hitoshi Ohara และ Satoru Kondo 

236 ผลของโซเดียมไบคารบอเนต โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต กรดอะซิติก และกรดฟูมาริกตอจุลินทรียท่ีปนเปอนสะระแหน 

  บุษกร ทองใบ  ยอดหญิง แกววันทา  โสภิษตา พรมลุน  และ วัฑฒนากร ศิลปกษา 

240 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวตอการเปล่ียนแปลงทางเคมี-กายภาพของผลมะยงชิดพันธุทูลเกลา (Bouea macrophylla cv. Toon 
Klaow) ในระหวางการเก็บรักษา ณ อุณหภูมิหอง 

  ปทมา สังขเงิน และ พิมพใจ สีหะนาม 

244 ผลของนํ้าตาล ซูโครส และ ทรีฮาโลส ตอคุณภาพและอายุปกแจกนัของดอกกลวยไมหวายสายพันธุยูนานและมิสทีน 

  ณัฐกฤตา  แกวคํา  มัณฑนา  บัวหนอง  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  และ วาริช ศรีละออง 

248 ผลของนํ้าตาลซูโครสตอการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของดอกสรอยทองหลังการเกบ็เกี่ยว 

  กาญจนา วรราษฎร และ มัณฑนา บัวหนอง 

252 ผลของนํ้าตาลซูโครสและสารยับยั้งเอทิลีนตออายกุารใชงานของดอกกลวยไมมอคคาราออมใหญ 

  นิรชรา ปรัชญารัตนเมธี  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

256 ผลของปริมาณรังสีแกมมาตอการสุกมะมวงพันธุนํ้าดอกไมเบอร 4 

  จารุวัฒน บุญรอด  ผองเพ็ญ จิตอารีรัตน  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  ทรงศิลป พจนชนะชัย  และวาริช ศรีละออง 

260 ผลของรังสี UV-C ตอคุณภาพและเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนในตนหอม 

  กรชนก กูกีรติกุล  พนิดา เรณูมาลย  ณัฐภูมิ กวยรักษา และผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 
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263 ผลของรังสียูวีบีและนํ้ารอนตอการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะมวงระหวางการเก็บรักษา 

  สิรินันทน สุขทวี  เมลดา วงคจันตา  สุปราณี แกววิหาร  จารุวัฒน บุญรอด และ ผองเพ็ญ จิตอารีรัตน 

267 ผลของวัยตออายกุารเก็บรักษาของมะละกอพันธุเรดมาราดอล 

  กฤษณ สงวนพวก  วรรณภา ภูทรัพย   สมศักดิ์ ครามโชติ และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

271 ผลของวิธีการลดอุณหภูมิตอคุณภาพของผักปวยเหล็งภายหลังการเก็บรักษาในหองเย็น 

  สุรัตน  นักหลอ  ปริฉัตร ชีพเวียงไพร  พสุมดี ฮวดไฉ  จักรพงษ  พิมพพิมล   ยงยุทธ  ขามสี่  พีรพันธุ  อนันตพงศ   ธนา
กาญจน  ชุมผวน  และทองลา  ภูคําวงศ 
 

275 ผลของสภาวะปราศจากออกซิเจนระยะส้ันตอคุณภาพของหนอไมฝร่ัง 

  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  และ ฐิติพัฒน ตั้งใหมวงศธร 

279 ผลของสารเคลือบผิวคารนอบาตอการเกิดสีนํ้าตาลกับผลเงาะโรงเรียนหลังการเก็บเกี่ยว 

  ประกายดาว ย่ิงสงา   วาริช ศรีละออง  ศิริชัย กัลยาณรัตน  สมโภชน นอยจินดา  และ Barry McGlasson 

283 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานท่ีมีตอจุลินทรียบนหนอไมฝร่ัง 

  จุฑาทิพย โพธิ์อุบล  และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย 

287 ผลของสารเคลือบผิวบางชนิดตอคุณภาพของเน้ือลองกองพรอมบริโภค 

  นิภากร เหลาพรสวรรค   วิไลลักษณ แกวรินทร และ มุทิตา มีนุน 

291 ผลของสารดูดซับเอทิลีนตอคุณภาพของชอผลลองกองระหวางการเก็บรักษา 

  อัญชลี ศิริโชติ   บุปผา จองปญญาเลิศ  ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ  อดิเรก รักคง  สุภาณี ชนะวีรวรรณ และ ชัยรัตน พึ่งเพียร 

295 ผลของสารในกลุมไซโทไคนินในการชะลอการเส่ือมสภาพของใบเฟนนาคราช (Davallia sp.) หลังการเก็บเกีย่ว 

  ภัทราพร งามขํา  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  วาริช ศรีละออง   เฉลิมชัย วงษอารี และ มัณฑนา บัวหนอง 

299 ผลของสารยับยั้งการทํางานของเอทิลีนตอคุณภาพดอกกุหลาบกอนเก็บรักษา 

  วรรณภา ภูทรัพย   และ มัณฑนา  บัวหนอง 

303 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชวงศขิงตอการยับยั้งการเจริญของเชือ้ Pennicillum digitatum Sacc. 

  สายวรุณ มาตรวิจิตร  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  เนตรนภิส เขียวขํา  เฉลิมชัย วงษอารี  และศิริชัย กัณยาณรัตน 

307 ผลของอุณหภูมิตอกิจกรรมเอนไซมในบริเวณการรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกีย่ว 

  อินทิรา ลิจันทรพร 

311 ผลของอุณหภูมิตอคุณภาพทางกายภาพและเคมีและอายกุารเกบ็รักษาของผลตะลิงปลิง 

  อดิศักดิ์  จูมวงษ 

315 ผลยับยั้งของปฏิกิริยาเคมีท่ีใชแสงเปนตวัเรงของไททาเนียมไดออกไซดตอการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะมวง
นํ้าดอกไมหลังการเก็บเกี่ยว 

  ปองเกียรติ ถาแกว  จํานงค อุทัยบุตร  และกานดา หวังชัย 

319 ระบบวัดอัตราการหายใจความไวสูงสําหรับผักและผลไมสด 

  สุวรรณ   เอกรัมย  และ วีระศักดิ์   เลิศสิริโยธิน 

323 โรคผลเนาของแกวมังกร (Hylocereus undatus (Haw.) Britton and Rose) ท่ีเกิดจากเชื้อรา Fusicoccum sp. และการ
ควบคุม 

  ศรายุทธ สอนวิลัย  และ สมศิริ แสงโชติ 

327 ลักษณะภายนอกและกายวิภาคของเปลือกสมเขียวหวานพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีแสดงอาการสะทานหนาว 

  ปาริชาติ แสงทอง  เสาวลักษณ อุนเปง  และ อุษาวดี ชนสุต 
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331 ลักษณะสปอรของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก 

  โชติรส รอดเกตุ  รัติยา พงศพิสุทธา  และชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

335 สหสัมพันธของคุณภาพผลระหวางคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชมพูพันธุ “ทับทิมจันทร” 

  สุทิน พรหมโชติ  และจินตนา แกวนิล 

339 สารออกฤทธิ์ทางชวีภาพและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของผักพ้ืนบาน 3 ชนิด 

  นกนอย ชูคงคา  ธัญวรัตน พานแกว   ณกัญญา พลเสน และ ทรงศิลป พจนชนะชัย 

343 อิทธิพลของตําแหนงใบบนตนตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี 

  พีรพงษ แสงวนางคกูล   ไพลิน นงคคํา   ชูศักดิ์ คุณุไทย  เจริญ ขุนพรม  ยุพิน ออนศิริ  และ สมนึก ทองบอ 

347 อิทธิพลของเอทิฟอนตอการเส่ือมตามอายุและอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมสกุลมอคคาราพันธุ ‘หมูแดง’ และ 
‘ดาวลาย’ 

  เมลดา วงคจันตา  ชัยรัตน เตชวุฒิพร  ศิริชัย กัลปยาณรัตน  สุทธิวัลย สีทา เฉลิมชัย วงษอารี และ มัณฑนา  บัวหนอง 

351 Effects of 1-MCP and storage temperature on vase life of cut Mokara inflorescences 

  Reeti Singh and Theeranuch Jaroenkit 

 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวดานพืชไร 

355 การใช Near-Infrared spectroscopy เพ่ือทํานายคุณลักษณะของขาวเปลือก 

  นิธิภัทร บุญปก  ดีเรนดรานาท ซิงค  และ โมโตยะซึ นะซึกะ 

359 การประเมินคุณภาพการสีขาวดวยเทคนิค near infrared spectroscopy 

  จารุวรรณ  บางแวก   จารุรัตน  พุมประเสริฐ  และ อรวรรณ จิตตธรรม 

362 การประยุกตใชความรอนจากสนามแมเหล็กไฟฟาดวยคล่ืนความถี่วิทยุรวมกับการอบดวยลมรอนในการลดความชื้นเมล็ด
พันธุขาวโพด 

  พัชธิชา ไชยชนะ  จิตรกานต ภควัฒนะ  Dieter  von Hörsten    Wolfgang  LÜcke  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ สุชาดา เวียรศิลป 

366 การเปรียบเทียบการลําเลียงออยขึ้นรถบรรทุกระหวางแรงงานคนกับเคร่ืองลําเลียงรวมกับแรงงาน 

  จักรมาส เลาหวณิช  และ สุพรรณ ย่ังยืน 

370 การเปล่ียนแปลงปริมาณสารแกมมาอมิโนบิวทิริคแอซดิในขาวก่ําพันธุพ้ืนเมืองภายหลังกระบวนการแชและการงอก 

  แสงทิวา สุริยงค   กนกวรรณ ศรีงาม และ ดําเนิน กาละดี 

374 การเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้ามันหอมระเหยกานพลูในการควบคุมเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว 

  จรรยา สมพมิตร  อรพันธ ชัยมงคล   ชมนาด สวาสดิ์มิตร  สุชาดา เวียรศิลป และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 

378 คุณสมบัตไิดอิเล็กทริกของเมล็ดพันธุขาวและขาวโพด 

  จิตรกานต ภควัฒนะ  พัชธิชา ไชยชนะ  Dieter  von Hörsten   Wolfgang  Lücke  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ  และ 
สุชาดา เวียรศิลป 
 

381 ผลกระทบของสัดสวนการสีขาวตอการขยายตวัของขาวกลองท่ีผานการหุงตม 

  ประสันต  ชุมใจหาญ  เรณู  ชิงชัย  และกฤษณ ผลโพธิ์ 

385 ผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารผสมระหวางยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอลตอคุณภาพของตนออนขาวโพดหวาน 

  อรพันธ ชัยมงคล   จรรยา สมพมิตร    ชมนาด สวาสดิ์มิตร   สุชาดา เวียรศิลป  และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 

389 ผลของการพอกเมล็ดดวยยูเรียฟอรมัลดีไฮดตอคณุภาพของตนออนขาวโพดหวาน 

  หน่ึงฤทัย บุญมาลา  สิริมล ขันแกว  ชมนาด สวาสดิ์มิตร   สุชาดา เวียรศิลป  และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 
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392 ผลของความรอนจากคล่ืนความถี่วิทยตุอดวงงวงขาวโพด (Sitophilus zeamais) 

  วีรยุทธ ใฝกระจายเพื่อน  เยาวลักษณ  จันทรบาง  และ สุชาดา เวียรศิลป 

396 ผลของระยะเวลาการเก็บตอคุณภาพทางเคมกีายภาพของขาวหอมพิจิตรในบรรจุภัณฑทางการคา 2 ชนิด 

  ศจี สุวรรณศรี   ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ  ปริตา  ธนสุกาญจน   ณัฐิมา  ปญจมาภิรมย  และศิรินันท แกลวทนงค 

400 ผลของสภาวะการเก็บรักษาและกระบวนการเพาะงอกตอสมบัตกิารตานออกซิเดชันของขาวกลองสุโขทัย 1 

  สุธยา พิมพพิไล  สุรัตน นักหลอ  ขจรเดช พิมพพิไล  และ ทองลา ภูคําวงศ 

404 ผลของอัตราสวนระหวางคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนตอการรอดชีวิตของแมลงศัตรูขาวสาร 

  อุมาพร  คงออน  และ ระจิตร  สุวพานิช 

408 วิตามินอีในเมล็ดหลังเก็บเกี่ยวของขาวก่าํ งาขาว งาดํา และงาขีม้อน 

  ธิดารักษ แสงอรุณ  กรวรรณ ศรีงาม  และ ดําเนิน กาละดี 

412 สารอาหารกาบาในเมล็ดขาวกลองเพาะงอกของขาวไรปลูกในมูลนิธิโครงการหลวง 

  ประดิษฐ อุนถ่ิน   แสงทิวา สุริยงค  และดําเนิน กาละดี 

416 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจน ตอปริมาณไขมัน  กรดไขมันอิสระ และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของเมล็ดงาขี้มอน 
 (Perilla frutescens L. Britton.) 

  ปวีณา ฦาชา  กรกิตต์ิ  เฉลยถอย  พนิดา อริมัตสึ   ประสบอร  รินทอง  สุชาดา  เวียรศิลป  และปติพงษ  โตบันลือภพ 

420 อิทธิพลระยะเวลาและระดับอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเปล่ียนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ดพันธุงาขีม้อน 

  สมคิด พันโนราช   พีรยศ แข็งขัน  มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย  กรกิตติ์  เฉลยถอย  และปติพงษ  โตบันลือภพ 

423 Improvement of RD 15 rice lines by molecular markers assisted backcrossing for photoperiod insensitive, 
semi-dwarf and glutinous rice 

  Trung Vo Van,  Varaporn Sangtong,  Adisak Joomwong and Saengtong Pongjaroenkit 

 

วิศวกรรมเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 

427 การจาํลองการใหความรอนตอเมล็ดถั่วเหลืองโดยเทคนิคการคาํนวณพลศาสตรของไหล: การพาความรอนและการใชรังสี
อินฟราเรด 

  คธา วาทกิจ  และ วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน 

430 การใชอัลตราโซนิคในการควบคมุระบบคัดแยกคุณภาพมังคุดดวยความถวงจําเพาะ 

  ปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร  และ ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ 

434 การดัดแปลงเคร่ืองตดัหญาแบบสะพายหลังเพ่ือสางใบออย 

  โสภา แคนสี 

438 การเตรียมผงใบสาบเสือดวยวิธีการอบแหงท่ีแตกตางกัน 

  จินดาพร  จํารัสเลิศลักษณ  และชลิดา  เนียมนุย 

442 การทํานายศกัยภาพของเคร่ืองขดัขาว: สวนท่ี 2 การขยายตัวของขาวท่ีผานการหุงตม 

  ประสันต  ชุมใจหาญ   พลนน ออนไสว   และกฤษณ ผลโพธิ์ 

446 การประมาณคานํ้าหนักผลมะมวงบนระบบการชัง่นํ้าหนักแบบพลวัตโดยใชวงจรกรองมัธยฐานปรับปรุง 

  ชลีดล อินยาศรี  สุชาติ แยมเมน และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท 

450 การเปรียบเทียบจลนศาสตรการอบแหงและคุณภาพของขาวงอกท่ีเตรียมจากขาวเปลือกและขาวกลอง 

  ธัชพล จุงเจริญ  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
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454 การพัฒนาเคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียโดยใชกลไกกระแทกสําหรับการใชงานของเกษตรกร 

  ประพัฒน  ทองจันทร   สนอง  อมฤกษ และ วิบูลย  ชางเรือ 

458 การพัฒนาเตาน่ึงกอนเชือ้เห็ดประหยัดพลังงาน 

  ชัชวาล โยธะพันธ  โสภา แคนสี  สุพรรณ ย่ังยืน  และ อดิศักดิ์ ปตติยะ 

462 การพัฒนาและประเมินผลเคร่ืองนวดลดความชื้นชาเขียวดวยลมรอน 

  เกรียงศักดิ์  นักผูก  และ ชวนช่ืน  เดี่ยววิไล 

466 การพัฒนาและประเมินผลตูอบแหงชาเขียวลมรอน 

  เกรียงศักด์ิ  นักผูก  และ ชวนช่ืน  เดี่ยววิไล 

470 การวจิัยและพัฒนาเคร่ืองลดความชื้นกลวยไมแบบอุโมงคลม 

  พุทธธินันทร จารุวัฒน  ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ   คุรุวรรณ ภามาตย   ยงยุทธ คงซาน  สากล วีริยานันท และ 
 วัชรี วิทยวรรณกุล 
 

474 การวจิัยและพัฒนาชดุสกัดนํ้ามนัปาลมดิบเพ่ือทําไบโอดีเซลสําหรับชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พุทธธินันทร จารุวัฒน  วุฒิพล จันทรสระคู   คุรุวรรณ ภามาตย   วิชณีย ออมทรัพยสิน  ยงยุทธ คงซาน   บัณชา แสง
วงษา  สากล วีริยานันท และ นิวัต อาระวิล 
 

478 การศึกษาความเร็วรอบท่ีเหมาะสมสําหรับอัดใบและยอดออยเพ่ือผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

  ชนินทร อุปถัมภ และ สมโภชน สุดาจันทร 

481 การศึกษาและพัฒนาถานอัดแทงจากวัสดเุกษตร 

  จุฬารัตน ชาวกําแพง  และสมโภชน สุดาจันทร 

485 การศึกษาอัตราการร่ัวไหลของกาซฟอสฟนจากโครงสรางผาคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ท่ีมีความหนาตางกัน 

  ธีรเดช เดชทองจันทร  วัชรพล ชยประเสริฐ และ เอนก สุขเจริญ 

489 การหาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมของเคร่ืองลางเหงาสมุนไพร 

  สุพรรณ ย่ังยืน  และ จักรมาส เลาหวณิช 

493 การอบแหงสับปะรดแชอ่ิมดวยเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน - ไมโครเวฟ 

  ปทมา  แกวธรรม  วันพิทักษ  คงสนุน   กระวี  ตรีอํานรรค  และ เทวรัตน  ทิพยวิมล 

497 การออกแบบเคร่ืองตนแบบเคร่ืองคัดพุทราพันธุนํ้านม 

  ภัทรชัย วิชัยยะ 

501 การออกแบบและทดสอบเคร่ืองทําความสะอาดมันสําปะหลัง 

  พยุงศักดิ์ จุลยุเสน  คธา วาทกิจ  พรรษา ลิบลับ  เทวรัตน ทิพยวิมล  และ วีรชัย อาจหาญ 

505 การออกแบบและสรางเคร่ืองอบแหงแบบสูบความรอนขนาดเล็กสําหรับผลิตภัณฑเกษตร 

  นัฐราช แสนมีมา  ณัฐพล ภูมิสะอาด  และ ละมุล วิเศษ 

509 คาตอบสนองของอุปกรณตรวจวดัแกซซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนสูงท่ีใชในการยดือายุผลลําไยสด 

  นราธิป สุจินดา  จาตุพงศ วาฤทธิ์  จักรพงษ พิมพพิมล   ชนวัฒน นิทัศนวิจิตร และ สมเกียรติ จตุรงคล้ําเลิศ 

513 คุณภาพของขาวเคลือบขมิ้นชันสกัดโดยเทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซเบดชนิดฉีดพนดานบน 

  อาคม ปะหลามานิต  สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  และ พัชรี ตั้งตระกูล 

517 เคร่ืองแยกแกลบจากขาวกลองซอมมือแบบประหยัดพลังงาน 

  เทวรัตน  ทิพยวิมล   เกียรติศักดิ์  ใจโต  ธรรมรัตน  ขาวสําอางค และกระวี ตรีอํานรรค 
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521 เคร่ืองอบแหงผักและผลไมเอนกประสงค 

  วิบูลย เทเพนทร   เวียง อากรชี  ยงยุทธ คงซาน  บัณชา แสงวงษา  นิวัต อาระวิล และ อัคคพล เสนาณรงค 

525 เทคนิคการติดตั้งสายเทอรโมคับเปลท่ีผิวผนังของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยท่ีมีตออุณหภูมิการเกาะติด 

  เชิดพงษ เช่ียวชาญวัฒนา  และ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

529 แบบจําลองการแตกและการราวของถัว่เหลืองภายใตการอบแหงดวย NIR รวมกับฟลูอิไดซเบด 

  ศักดิ์ชัย ดรดี  มะลิ นาชัยสินธุ  นเรศ มีโส  ศิริธร ศิริอมรพรรณ  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

533 แบบจําลองการอบแหงพริกไทยดวยตูอบลมรอน 

  ณรงค อึ้งกิมบวน  ภาณุพงศ บุญเพียร  และ วันเพ็ญ หวานระรื่น 

537 ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศภายในเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

  ประพันธพงษ สมศิลา  อําไพศักดิ์ ทีบุญมา  ปรเมนทร มาลีหวล และประทีป ตุมทอง 

541 ผลกระทบของปจจยัในการทดสอบท่ีมีตอการทดสอบความดันเพ่ือการรมยา 

  วัชรพล ชยประเสริฐ  เอนก สุขเจรญิ  และ ธรีเดช เดชทองจันทร 

545 ผลของการอบแหงแบบสูบความรอนตอฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและสารท่ีมีฤทธิ์ทางชวีภาพของใบมะรุม 

  ละมุล วิเศษ  และ ณัฐพล ภูมิสะอาด 

549 ผลของความชื้นของดินตอความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังโดยการใชเคร่ืองขุดแบบตดิตั้งดานขางรถแทรกเตอร
แบบส่ีลอ 

  มนตรี ทาสันเทียะ และ ชัยยันต จันทรศิริ 

553 ผลของความเร็วขับเคล่ือนและความชื้นของเมล็ดท่ีมีตอความสูญเสียจากชดุหัวเกี่ยวของเคร่ืองเกีย่วนวดขาว 

  วารี ศรีสอน  สมชาย ชวนอุดม และ  วินิต ชินสุวรรณ 

557 ผลของจํานวนซี่นวดและมุมเอียงครีบวงเดือนท่ีมีตอความสูญเสียจากชุดนวดของเคร่ืองเกี่ยวนวดขาวแบบไหลตามแกนเมื่อเก็บ
เกี่ยวขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 

  ทิวาพร เวียงวิเศษ  สมชาย ชวนอุดม และ วินิต ชินสุวรรณ 

561 ผลของเทคนิคฟลูอิไดซเบดแบบอากาศรอนชื้นตอคุณภาพของขาวกลองกึง่น่ึงสุขภาพ 

  ชัยวัฒน รัตนมีชัยสกุล   สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

565 ผลของสัดสวนการนําอากาศกลับมาใชใหมตอสมรรถนะเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีการไหลเวียนอากาศ 
แบบบังคับ 

  ธนกร หอมจําปา  ศักชัย จงจํา  และ อําไพศักดิ์ ทีบุญมา 

569 ผลของออสโมติกทรีทเมนตและสภาวะพัฟฟงตอเวลาการอบแหงและสมบัติทางกายภาพของกลวยแผน 

  สุรพิชญ ทับเท่ียง  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

573 ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมตอจลนพลศาสตรการอบแหงปลานิลดวยลมรอน 

  ประทีป ตุมทอง  ปรเมนทร มาลีหวล  ประพันธพงษ สมศิลา  และ อําไพศักดิ์ ทีบุญมา 

577 ลักษณะคุณภาพของกลวยแผนกรอบท่ีผานการพัฟฟงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน 

  ชลลดา ไรขาม  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  อดิศักดิ์ นารถกรณกุล และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

581 ลักษณะชดุนวดของเคร่ืองเกี่ยวนวดแบบไหลตามแกนท่ีมีอิทธิพลตอความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวขาวพันธุ
ชัยนาท 1 

  สมชาย ชวนอุดม และวินิต ชินสุวรรณ 

585 สมการชั้นบางการอบแหงบอระเพ็ดดวยเทคนิคสุญญากาศรวมกบัอินฟราเรด 

  อําไพศักดิ์ ทีบุญมา  ศักชัย จงจํา  และธนกร หอมจําปา 
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589 สมดุลความชื้นและแบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระเจีย๊บแดง 

  ภาณุพงศ บุญเพียร  และณรงค อึง้กิมบวน 

593 สมบัติทางเคมกีายภาพของขาวพ้ืนถิ่นไทยท่ีอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 

  ปทมา ร่ํารวยธรรม   ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล   และ วรภา คงเปนสุข 

597 ออกแบบและทดสอบเคร่ืองอบแหงขาวเปลือกสําหรับโรงสีขาวชุมชน 

  ภิญโญ ชุมมณี  วีระชาติ จริตงาม  ธนรัตน ศรีรุงเรือง และ วัชระ ชัยสงคราม 

601 อิทธิพลของเงื่อนไขการพัฟฟงตอลักษณะคุณภาพของขาวกลองกึง่สําเร็จรูป 

  อรวรรณ ริ้วทอง  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร   ชัยยงค เตชะไพโรจน  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

605 อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแหงท่ีมตีอจลนพลศาสตรการอบแหงและคุณภาพของกระเทียมสับ 

  รติยา ธุวพาณิชยานันท  และ สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 

609 อิทธิพลของอุณหภูมิอบแหงและเวลาการเก็บในท่ีอับอากาศท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงคา Glycemic Index ของแปงขาว
กลอง 

  ดลฤดี ใจสุทธิ์  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: ผัก ผลไมสดตัดแตง บรรจุภัณฑ และฟลม 

613 การใชฟลมบรรจุภัณฑพอลิเมอรคอมโพสิตในการยืดอายกุารเก็บรักษาผลมะมวงพันธุมหาชนกท่ีอุณหภูมิ 13 องศา
เซลเซยีส 

  วิลาวัลย คําปวน และ จํานงค อุทัยบุตร 

617 การใชสารดดูออกซเิจน และวธิีการ Vacuum ในการกาํจัดแมลงศตัรูถั่วเขียวในบรรจุภัณฑ 

  ภาวินี หนูชนะภัย  กรรณิการ เพ็งคุม และ ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ 

620 การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสําหรับกะหลํ่าปลีระหวางการวางจําหนายและขนสง 

  ศุภกิตต สายสุนทร  และ ปณณธร ภัทรสถาพรกุล 

625 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลลองกองระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ําและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุ
ภัณฑ 

  อัญชลี ศิริโชติ  บุปผา จองปญญาเลิศ  ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ  อดิเรก รักคง  สุภาณี ชนะวีรวรรณ และ ชัยรัตน พึ่งเพียร 

629 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีของบร็อคโคล่ีตดัแตงท่ีเก็บรักษา ในสภาพบรรยากาศดัดแปรแบบสมดุล อันเปนผล
มาจากฟลมบรรจุภัณฑ 

  รุงอรุณ สาสนทาญาติ 

633 การยืดอายกุารเก็บรักษาเงาะพันธุโรงเรียนดวยถงุพอลิเอทิลีน   

  ดุษฎี ทรัพยบัว  ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน  วาริช ศรีละออง  และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

637 การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑพลาสติกตออายุการเก็บรักษาและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วงอกถัว่เขียว 

  นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  เฉลิมชัย วงษอารี และ ทรงศิลป พจนชนะชัย 

641 การศึกษาศักยภาพของการประยุกตใชซีโอไลตเปนบรรจุภัณฑแอคทีฟสําหรับกลวยหอมทอง 

  วรพิณ ศรีใจอินทร   และ ดํารงพล คําแหงวงศ 

645 การออกแบบภาชนะบรรจุเพ่ือการขนสงสมโอพันธุทองด ี

  อลิษา ทองพิมพ   อิสราภา นาคโสมกุล และ ดํารงพล คําแหงวงศ 

649 ชนิดของฟลมบรรจุภัณฑท่ีมีผลตอคุณภาพปทุมมาตัดดอกพันธุเชยีงใหมสีชมพู 

  อลิสา สุขสวางจิต   อุษาวดี ชนสุต และ นิธิยา รัตนาปนนท 
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653 ปริมาณสารฟนอลและกิจกรรมการตานออกซิเดชันในกะหลํ่าดอกตัดแตงอันเปนผลจากสภาพบรรยากาศดดัแปร 

  รุงอรุณ สาสนทาญาติ 

657 ผลของการดดัแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑตอการเปล่ียนแปลงพฤกษเคมีในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง 

  วาริช  ศรีละออง   อภริดี อุทัยรัตนกิจ  และลัดดาวัลย คํามะปะนา 

661 ผลของการลดอุณหภูมิดวยนํ้าเย็นตอคุณภาพการเก็บรักษาของมะละกอดิบเสน 

  กษมา  ชารีโคตร  เฉลิมชัย วงษอารี  พนิดา บุญยฤทธิ์ธงไชย  ศิริชัย  กัลยาณรัตน  และ  ชัยรัตน  เตชวุฒิพร 

665 ผลของการอบแหงและภาชนะบรรจุในการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดเปาฮื้อกานยาว (Pleurotus  abalonus Han.) 

  สุพัตรา  เปยมวารี  สรวิศ  แจมจํารูญ  วันทนา สะสมทรัพย  ธนภักษ  อินยอด และ สุริวิภา  สังขาร 

669 ผลของความแปรปรวนของอุณหภูมิการเก็บและบรรจุภัณฑเชงิพาณิชยตอสารระเหยของมะละกอพันธุปลักไมลายสุกตดั
แตงพรอมบริโภค 

  ภูวนาท ฟกเกตุ  เฉลิมชัย วงษอารี  สมโภชน นอยจินดา  และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

673 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑท่ีมีตอคุณภาพของสับปะรดตัดแตงพันธุภูแล 

  จิราพร ไรพุทธา  สุทธิวัลย สีทา  เสาวภา ไชยวงศ  และ พันธสิริ สุทธิลักษณ 

677 ผลของบรรจุภัณฑตอคุณภาพหลังการเก็บเกีย่วของพืชผักและสมุนไพรอินทรีย 

  ดนัย บุณยเกียรติ  พิชญา บุญประสม พูลลาภ และชัยพิชิต เช้ือเมืองพาน 

681 ผลของฟลมพลาสติกตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของบร็อคโคลินีในระหวางการวางจําหนาย 

  นงลักษณ เจริญจงสุข  ชัยรัตน เตชวุฒิพร   มัณฑนา บัวหนอง  เฉลิมชัย วงษอารี และ ศิริชัย กัลยาณรัตน 

685 ผลของสภาพบรรยากาศดดัแปรตอปริมาณสารฟนอลและกจิกรรมการตานออกซิเดชันในแครอทตดัแตงพรอมบริโภค 

  รุงอรุณ สาสนทาญาติ 

689 ผลของสาร 1-MCP ตอคุณภาพของมะระจีนห่ันชิ้นพันธุเขยีวหยกเบอร 16 

  ประมิด จิตรมาตร  ผองเพ็ญ จิตอารีรัตน  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  วาริช ศรีละออง และทรงศิลป พจนชนะชัย 

693 ผลของอุณหภูมิ วัสดุบรรจุภัณฑตออายกุารเก็บรักษาเห็ดเขม็ทอง 

  สมโภชน โกมลมณี  ประณต สมเกตุ และ พฤกษ ชูสังข 

697 ผลรวมของนํ้ารอนและโซเดียมคลอไรทตอจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร และคุณภาพของดอกบร็อคโคลีตดัแตง
พรอมบริโภค 

  พนิดา เรณูมาลย  วาริช ศรีละออง  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ   ศิริชัย กัลยาณรัตน และผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 

701 สภาพบรรยากาศและฟลมท่ีเหมาะสมตอการเก็บรักษามะพราวนํ้าหอมควั่น ท่ีผานกรรมวิธี Blanching เพ่ือการสงออก 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ  เกรียงไกร มีถาวร  และ จริงแท ศิริพานิช 

705 อิทธิพลของวัยขณะเก็บเกีย่วและชนิดของบรรจุภัณฑตอการเก็บรักษาละมุดอินเดีย 

  สมโภชน โกมลมณี และ อภิชา เกตุโรจสกุล 

709 อิทธิพลของไอระเหยเอทานอลในระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟ ตอสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด 
ความสามารถการตานอนุมูลอิสระและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอสุกห่ันชิ้น 

  วีรเวทย อุทโธ  ทองมี แสวงพันธ  และ นิตยา พรมนาค 

713 อิทธิพลรวมของปจจัยการบรรจุหีบหอตอคุณภาพความหอมของขาวสารพันธุขาวดอกมะลิ 105 หลังการเก็บรักษาระยะนาน 

  ไกรสีห  พิสิษฐกุล และ สุพัฒน ใตเวชศาสตร 
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แปรรูป ประมง ปศุสัตว และอื่นๆ 

717 การกระตุนความตานทานตอโรคใบจุดของเชื้อรา Alternaria brassicicola ในผักตระกูลกะหลํ่า 

  สุดารัตน สิริปรัชญาภิคุปต  และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

721 การชะลอการเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑพริกแดงบดดอง 

  มณฑิรา ราชอักษร  และ บุศรากรณ มหาโยธี 

725 การใชความรอนจากคล่ืนความถีว่ิทยุเพ่ือควบคมุเชื้อราท่ีปนเปอนในผงสมุนไพร 

  หยาดรุง ปากองวัน  สรัญยา วัลยะเสวี  ดรุณี นาพรหม และสุชาดา เวียรศิลป 

729 การใชแรงดันไฟฟาเพ่ือควบคมุโรคเห่ียวเขยีวของตนพริกหวาน 

  ศิวพร บุญสิน  สุเมธ เนติลัดดานนท   อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  วิชัย โฆสิตรัตน และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน 

733 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดบดเพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก 

  สมชาย  รัตนมาลี 

737 การทําแหงแบบโฟมของมะมวงพันธุโชคอนันต 

  ปนธิดา ณ ไธสง  และ ธนกร โรจนกร 

741 การผลิตเซลลูโลสจากเปลือกกลวย 

  เหรียญทอง สิงหจานุสงค  และ จิราภรณ สอดจิตร 

745 การผลิตและสมบัติเชิงหนาท่ีของแปงกลวย 

  ณัฐจรีย  จิรัคคกุล และ Sudip K. Rakshit 

749 การวเิคราะหหาปริมาณเกลือในปลาทูนาดวยเทคนิคNear Infrared (NIR) Spectroscopy 

  ศุทธหทัย โภชนากรณ  รณฤทธิ์ ฤทธิรณ   ทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ  และสุรีพร ณรงควงศวัฒนา 

753 การศึกษาหาปริมาณเน้ือยางแหงในนํ้ายางพาราดวยวธิี Platform Scale Method 

  ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร  ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ   สุภัทร หนูสวัสดิ์ และ สันติ โพธิทอง 

757 ผลของกระบวนการแปรรูปตอปริมาณอะฟลาทอกซินบี1 ในผลิตภัณฑถั่วลิสง 

  ปญญาภรณ อุดคําเท่ียง  วราภา มหากาญจนกุล  และ สุวรรณา กลัดพันธุ 

761 ผลของการใหความรอนแบบไดอิเล็คตริกตอปริมาณและสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันจากเมล็ดงาขี้มอน 

  ปกรณ สุวรรณโสภณ   วิบูลย ชางเรือ  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และเพ็ญศิริ ศรีบุร ี

765 ผลของความรอนในกระบวนการแปรรูปอาหารตอการลดปริมาณออคราทอกซินเอในขาวโพด 

  พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ  วราภา มหากาญจนกุล  สุวรรณา กลัดพันธุ และ ภัทรพงษ ย่ังยืน 

769 ผลของเทคนิคการใหความรอนตอคุณภาพรําขาว 

  ทรงศิลป พจนชนะชัย  เกศินี สังขคํา  วาริช ศรีละออง  อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  และ สรอยสุดา อุตระกูล 

773 ผลของไฮโดรคอลลอยดตอการลดสารประกอบอะคริลาไมดในมันฝร่ังทอด 

  ณัฐดนัย มุสิกทอง  และ วรพจน สุนทรสุข 

777 ผลิตภัณฑเน้ือหมูรมควันจากตูอบรมควันชนิดดูดกลับอากาศรอน 

  ณัฐพงศ รัตนเดช  กองเกียรติ เติมสุข  วิทยา บรรพชาติ และ ปยะดา ทวิชศรี 

781 ระบบวินิจฉัยและการจัดการโรคพริกผานเครือขายอินเตอรเนต เพ่ือการพัฒนาคุณภาพพริกจากแปลงผลิต 

  สารัมภ ค้ําเมฆ  และชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 

785 ดัชนีชื่อผูแตง 
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