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Postharvest Safety
8

การใชซองปลดปลอยไอระเหยเอทานอลตอการยับยั้งเชื้อจุลินทรียแ ละคุณภาพของตนออนหัวไชเทา (ไควาเระ) ในระหวาง
การเก็บรักษา
มธุรส ขุมทองวัฒนา สุริยัณห สุภาพวานิช มัณฑนา บัวหนอง และ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

12

ผลของความรอนแบบฟลูอิดไดซเบดระดับหองปฏิบัติการตอดวงงวงขาวโพด มอดแปง และคุณภาพการสีของขาว
พันธุขาวดอกมะลิ 105
กัลยา บุญสงา ดามร บัณฑุรัตน วิบูลย ชางเรือ และ เยาวลักษณ จันทรบาง

16

การใชดินเบาจากประเทศไทยเพือ่ ควบคุมดวงงวงขาวโพดและมอดแปงในเมล็ดขาว

20

ผลของอุณหภูมิในการใหความรอนดวยคลื่นความถีว่ ิทยุตอ คุณภาพเมล็ดพันธุข าวในระหวางการเก็บรักษา
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ความเปนไปไดในการพบสารพิษตกคางในเนื้อและเปลือกของสมสายน้ําผึ้ง

พัชรดนัย ใจคํา วรวิมล วังศพาห สิริญา คัมภิโร กรวัฒน อรรถโสภา และ เยาวลักษณ จันทรบาง
ศิราพร เชื้ออวน รัชรังสี รัชนิพนธ และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ

ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล จุฑารัตน พัฒนาทร ปญญวัฒน เอกอิษวัตวิกุล พิสุทธิ์ เขียวมณี สรรเสริญ รังสุวรรณ
และ รัติยา พงศพิสุทธา

Postharvest Biology Mechanism
28

ผลของดัชนีเก็บเกีย่ วตอคุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลอินทผลัมพันธุบาฮี
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารสําคัญของมะมวงน้าํ ดอกไมทเี่ คลือบดวย Chitosan-based Multicoating ระหวาง
การวางจําหนาย

ปวาลี ชมภูรัตน พิมนภัทร เชาววุฒิพัฒน วุฒิกรณ ออนตา สุกานดา แซเฮง กัลย กัลยาณมิตร และแพรวพรรณ จอมงาม

นันทวัน หัตถมาศ ปยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ มัณฑนา บัวหนอง พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย และเฉลิมชัย วงษอารี

36

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายภาพ-เคมีของกลวยทิพรส
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เปรียบเทียบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะเขือเทศ พันธุสแนคสลิม 502 และ พันธุ PC3 (A9) เพื่อการสงเสริมอาชีพใหม
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่สูงชายขอบ บานบอเหมืองนอย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

สมคิด ใจตรง พิชญานิล โคตรลุน และสุชาวดี บัวพก

ปยทัศน ทองไตรภพ ธิติมา วงษชีรี และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

45

ผลของเอทิลีนและ 1-MCP ตอการเสื่อมสภาพของดอกตูมและดอกบาน ในกลวยไมสกุลหวายพันธุขาวสนาน
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ความตานทานขามตอสารเคมีในกลุม QoI และ DMI ของเชื้อรา Colletotrichum siamense สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ
มะมวงที่ตา นทานตอสารเคมีในกลุม benzimidazole

กานตสินี ทาโพธิ์ พีรยุทธ สิริฐนกร และ อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ

รัติยา พงศพิสุทธา ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และสัณฐิติ บินคาเดอร
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ว. วิทยาศาสตรเกษตร
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การตรวจสอบเชือ้ รา Aspergillus flavus ที่สรางสารพิษอะฟลาทอกซินโดยไพรเมอร afl R
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ความหลากหลายทางชีวภาพของ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกและการตอบสนองตอสารเคมี
ปองกันกําจัดเชื้อรา

ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล สรรเสริญ รังสุวรรณ รัติยา พงศพิสุทธา และ พิสุทธิ์ เขียวมณี

รัติยา พงศพิสุทธา ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล สัณฐิติ บินคาเดอร ชุติมา นิ่มนวล ธัญญลักษณ ไทยแท นุชนารถ ศรีสุข
และศุภนันทญา จันทรศรี
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การสํารวจโรคผลเนาของลําไยหลังการเก็บเกีย่ ว
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ผลของความรอนจากคลื่นความถี่วิทยุที่มตี อปริมาณแอนโทไซยานินในขาวเปลือกพันธุก ่ําเจา มช. 107

69

อิทธิพลของคลื่นความถี่วิทยุตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอะราบิกา

เอมลิน พิพัฒนภักดี ดนัย บุณยเกียรติ ฉันทลักษณ ติยายน พิมพใจ สีหะนาม และ อรอุมา เรืองวงษ
วรวิมล วังศพาห ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ วิบูลย ชางเรือ เยาวลักษณ จันทรบาง และ ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี
ณัฏฐวัฒณ หมื่นมาณี อรอุมา เรืองวงษ อังสนา อัครพิศาล และ เยาวลักษณ จันทรบาง

Postharvest Logistics
73

ผลของอุณหภูมิและบรรจุภัณฑตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสาหรายพวงองุน

77

การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหอมทองสุกไลระดับในบรรจุภัณฑคาปลีก ตามความตองการของ
สหกรณการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี

นิภาพร ธรรมโชติ กัลยา ศรีพงษ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน

ธิติมา วงษชีรี พิรญาณ นิลมงคล พฤกษ ชูสังข จุฑามาศ พรอมบุญ และเฉลิมชัย วงษอารี
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การยืดอายุการเก็บรักษาผลลําไยสดโดยบรรจุภัณฑที่ปดผนึกดวยฟลมแบบเจาะรูขนาดไมโคร

85

ผลของกลองบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยใชหนาตางซิลิโคนเมมเบรนตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
เงาะโรงเรียน

จุฑามาศ พรอมบุญ ตรัสสา ชีพนุรัตน วิชชุดา เดาด อัจฉราพร อนที สุดารัตน ขุนเมือง และเฉลิมชัย วงษอารี

เรวัติ ชัยราช และวีรเวทย อุทโธ

89

การใชสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตและกรดออกซาลิกเพื่อลดการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลําไยระหวาง
การเก็บรักษา
จุฑามาศ พรอมบุญ กาญจนา วรราษฎร ปฐมพงศ เพ็ญไชยา สมโภชน นอยจินดา และ เฉลิมชัย วงษอารี
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ผลของแคลเซียมคลอไรดและบรรจุภัณฑสภาพบรรยากาศแบบดัดแปลงตอคุณภาพของลําไยสดพรอมบริโภค

97

ผลของการเคลือบผิวดวยเชลแล็กที่มีผงเปลือกมะมวงแกวขมิ้นเปนสวนประกอบตอคุณภาพระหวางการเก็บรักษาของ
หอมแดงตัดแตงสด

สิทธิชัย เตชะดิลก กัลย กัลยาณมิตร ธิดารัตน แกวคํา แพรวพรรณ จอมงาม และ ดวงใจ นอยวัน

พนิดา พิมพสุวรรณ วีรเวทย อุทโธ เรวัติ ชัยราช วัชรพงษ วัฒนกูล อดุลย อภินันทร นิตยา ภูงาม และ จินดามณี
แสงกาญจนวนิช

102 ผลของสารเคลือบผิวไขผึ้งตอคุณภาพของสมซาระหวางการขนสงแบบจําลอง
ศรัณยา เพงผล ณัฐชา ชื่นเนียม และวิลาวัลย คําปวน

107 ผลจากความไมตอเนื่องของหวงโซความเย็นตอคุณภาพภายหลังการเก็บเกีย่ วของผักสลัดคอส
วรินทร มณีวรรณ ดามร บัณฑุรัตน และ วิบูลย ชางเรือ

111 ผลของกรดออกซาลิกและเมทิลจัสโมแนสตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของใบโหระพาระหวางการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ํา
อินทิรา ลิจันทรพร นันทชนก นันทะไชย และปาลิดา ตั้งอนุรัตน

ว. วิทยาศาสตรเกษตร
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115 ผลของ Indole-3-Acetic Acid จากแบคทีเรีย (Micrococcus yunnanensis) ตออายุการปกแจกันของดอกกลวยไมสกุล
หวายพันธุข าวสนาน
อัญชิสา อินอิว สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส และ อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ

Postharvest Machinery
119 การลดความชื้นกาแฟกะลาอะราบิกาโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

พงษรวี นามวงศ ปรีชา อานันทรัตนกุล สนอง อมฤกษ มานพ รักญาติ นิติ ผูกจิต สรวิศ จันทรเจนจบ
ปริญญวัฒน อยูทองอินทร คชธร อางบุญพงษ และศริญณา มาปลูก

122 การคัดแยกเมล็ดพันธุด าวเรืองดวยวิธีวิเคราะหภาพถายและโครงขายใยประสาทเทียมแบบจดจํารูปแบบ
พูนพัฒน พูนนอย และ ประนอม ยังคํามั่น
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