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การประชุมวชิาการ วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 
 
Postharvest Safety 
 
8 ผลของน้ําอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดต่อเชื้อจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อน และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพบางชนิดใน 

ผลกาแฟสดหลังการเก็บเกี่ยว 
  วาสนา อาํมาตย์มณี  ภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ  องัคณา เช้ือเจ็ดตน  และกานดา หวงัชัย 
12 ผลของสารกลุ่มปลอดภัยร่วมกับน้ําตาลซูโครสต่ออายุเก็บรักษาดอกมะลิลา 
  ชุติมา วธิูรจติต์  และ สุภาวด ีสมัครประโคน 
16 ผลของสาร Indole-3-acetic acid (IAA) ท่ีได้จากแบคทีเรียต่อคุณภาพผลมะเขือเทศเชอรี่ระหว่างการเก็บรักษา 
  สันติภาพ คณา  สาวิตร ตระกูลน่าเลือ่มใส   และ อณัณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ 
20 การจัดการเพลี้ยแป้ง Planococcus minor (Maskell) หลังการเก็บเกี่ยวด้วยสมุนไพรสกัด 
  พณัญญา พบสุข  กรรณกิาร ์เพ็งคุ้ม  ดวงสมร สุทธสิทุธิ์  ศิรกานต์ ศรธีญัรัตน์  ปาริชาติ อยู่แพทย์  รัตนาพร พงษ์ม ี  

และชมัยพร บัวมาศ 
24 การควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งด้วยก๊าซไนโตรเจน 
  ใจทิพย์ อไุรช่ืน  พณัญญา พบสขุ  และศรุตา สิทธไิชยากลุ 
28 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยข่าลิงเอนแคปซูเลทในการป้องกันกําจัดด้วงถ่ัวเขียว 
  ดวงสมร สุทธิสุทธิ์   รังสมิา เก่งการพานิช  วิมลวรรณ วัฒนวิจติร  ศุภรา อัคคะสาระกุล  และจารวุรรณ ์รตันสกลุธรรม 
32 การยับย้ังเชื้อราในโรงเก็บท่ีติดมากับเมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสงด้วยเชื้อแบคทีเรียปฎิปักษ์ท่ีมีศักยภาพ 
  ศุภลักษ์ สตัยสมิทสถิต  ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน  และ กัณทิมา ทองศร ี
36 ผลของการใช้น้ําร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของส้มท่ีเกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum 
  วีรภรณ ์เดชนําบญัชาชัย  บญุญวดี จิระวุฒิ  และ รตัตา สทุธยาคม 
 

Postharvest Biology Mechanism  
 
40 ประสิทธิภาพของสารเคลือบไขน้ํามันปาล์มต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไข่ 
  ภูมิ ธีระภิญญาพร  ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ   กรณ์กนก อายุสุข  อภิรดี อทัุยรัตนกิจ  และ วาริช ศรลีะออง 
44 ความแตกต่างของสารประกอบบนผิวมะม่วงท่ีได้รับสารกลุ่ม salicylic เพ่ือกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนส 
  ชัยณรงค์ รัตนกรฑีากุล   พสิุทธิ์ เขียวมณี  สรรเสริญ รังสวุรรณ และ รตัิยา พงศ์พสิุทธา 
48 ผลของสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงมันขุนศรีตัดแต่งพร้อมบริโภค 
  ร้อยตะวัน ใบผ่อง  สุภาวดี ชนกเศรณี  กชวรรณ แย้มสาย  และ แพรวพรรณ จอมงาม 
52 ผลของไคโตซานต่อคุณภาพการเก็บรักษาฝร่ังกิมจูตัดแต่ง 
  ชนิดา ชุ่มใจ   ปรตีิยาทร แก้วมณี  และ มยุรี กระจายกลาง 
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56 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อนในระหว่างการเก็บรักษา 
  พิมลนาฎ สอนจันทร์  ศิริรัตน์ สวนมูล  ณพงศ์ คันทะเนตร  และปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤตธินเกียรติ ์
60 ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนทและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลมะนาว 
  อินทิรา ลจิันทร์พร  เกรียงไกร ดาวแสงเพชร  และวนิดา กันหนองฮะ 
64 การปรับปรุงคุณภาพของมังคุดเพ่ือการส่งออกโดยการฉายรังสีเอกซ์ 
  จารรุัตน์ เอี่ยมศิร ิ  ศิริลักษณ์ ชูแกว้  เขมรุจิ เข็มทอง   สุรศักดิ์ สจัจบุตร  วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง  วรารตัน์ คําหวาน   

ฐิติมา คงรตัน์อาภรณ์  ทศพล แทนนรินทร์  เหนือตะวัน ธาํรงศิริภาคย์  และนงค์นุช แจง้สว่าง 
68 ผลของอายุและเวลาการเก็บเกี่ยวต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ รสซ่า และความดันในผลมะพร้าวน้ําหอม 
  กรกนก  พรมมะณี  เกียรตสิุดา เหลืองวลิัย และจริงแท้  ศิริพานิช 
72 การประเมินปริมาณวิตามิน บี 1 ในถ่ัวเหลืองโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ 
  นฤเทพ  เวชภิบาล  และ ภัทระ ลูกรักษ์ 
76 การประเมินปริมาณสารไลโคพีนในมะเขือเทศโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 
  ปรางค์ทอง กวานห้อง  นฤเทพ เวชภิบาล  และ ศิรกานต์ ศรธีัญรตัน์ 
80 การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการคลุกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ท่ีสําคัญในโรงเก็บ 
  รังสิมา  เก่งการพานิช  ดวงสมร สุทธิสุทธิ์  ภาวินี หนูชนะภัย   พณัญญา พบสุข  ศรตุา สทิธิไชยากุล  และ รัตนาพร พงษ์ม ี
84 จลนพลศาสตร์การกําจัดเอทิลีนของวัตถุดูดซับเอทิลีนประเภทแกลบข้าวท่ีสัมพันธ์กับอุณหภูมิเก็บรักษา 
  สุดาทิพย์ นิระภาพ   สุทธดิา พนัแสน  เรวัต ิชัยราช   วัชรพงษ์ วัฒนกลู  อดลุย์ อภินันทร์  และวีรเวทย์ อทุโธ 
88 ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองฝักสดภายหลังการเก็บรักษา 
  วราลักษณ ์บญุมาชัย  นิภาภรณ์ พรรณรา  สมุนา จําปา  ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกลู และ ศิรากานต์ ขยันการ 

 
Postharvest Logistics 
 
92 ผลของบรรจุภัณฑ์และตัวปลดปล่อยซัลเฟอร์ต่อคุณภาพของใบโหระพาในระหว่างเก็บรักษา 
  ศิริรัตน์ สวนมลู  พิมลนาฎ สอนจันทร์  ณพงศ์ คันทะเนตร  ดวงใจ น้อยวัน และปวาล ีชมภูรัตน์ ธฤติธนเกยีรติ์ 
96 ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษาของผลมะเด่ือฝรั่งพันธ์ุ Brown Turkey 
  ชัยพิชิต เช้ือเมืองพาน  และดนัย บณุยเกียรต ิ
100 การใช้สมการประเมินความสูญเสียของข้าวจากการเข้าทําลายของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 
  กรรณกิาร ์เพ็งคุ้ม  และ ใจทิพย์ อุไรช่ืน 
104 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดถ่ัวลิสง 
  ภัควิไล ยอดทอง และเบญจรัตน์ เลศิการค้าสุข 
 
 
Postharvest Machinery  
 
108 วิจัยและพัฒนาเคร่ืองเกี่ยวนวดกระชับ 
  ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต  พุทธธินันทร ์จารุวัฒน์  คุรุวรรณ์ ภามาตย์  บัณฑิต จิตรจํานงค์  อนุสรณ์ สวุรรณเวียง  

ประวีณา  ศรีแวงเขต และ ราเชนทร ์ภูซ้ายศรี 
112 วิจัยและพัฒนาเคร่ืองคัดน้ําหนักผลสตรอเบอรี 
  มานพ รกัญาติ  ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์  สนอง อมฤกษ์   พงษ์รวี นามวงศ์   กติติศักดิ ์กิติรัตน์   นิต ิผูกจิต  

 สรวิศ จันทร์เจนจบ และสุพัฒธณกิจ โพธิส์วา่ง 
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116 การวิจัยต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลปาล์มเพ่ือเป็นตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ํามันในทะลายปาล์ม 
  ปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร  ชูศักดิ์  ชวประดษิฐ์  พงษ์รวี  นามวงศ์  และ สุรชาต ิระย้าทอง  
120 การพัฒนาเคร่ืองทําความสะอาดผลกาแฟสดอะราบิกาสําหรับเกษตรกร 
  ปรีชา อานันท์รัตนกุล   มานพ รักญาต ิ  อนุชิต ฉ่ําสิงห์  พงษ์รวี นามวงศ์   จิรวสัส์ เจียตระกูล  ปริญญวฒัน์ อยู่ทองอินทร์  

คชธร อ่างบุญพงษ์  ณัฐสิทธิ์ อยู่เย็น  นิติ ผกูจติ และสุรชาติ ระย้าทอง 
125 ปัจจัยของใบมีดตัดแบบฟันเลื่อยท่ีเหมาะสมสําหรับตัดแยกหัวมันสําปะหลังออกจากเหง้า 
  ชัยณรงค์ หลม่ช่างคํา  ชัยยันต์ จันทรศิ์ริ และ กติติพงษ์ ลาลุน 
129 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองตัดตอซังข้าวติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง สําหรับการทํานาข้าวแบบตัดตอซัง 
  ภิญโญ ชุมมณี  และ จุตพิรรษ์ อนิวรรตกลู 
133 ผลของจํานวนใบมีดและความเร็วใบมีดสับท่ีมีผลต่อพลังงานในการสับใบอ้อย 
  สิงห์รญั ชารี   สุรเชษฐ์ บํารุงคีรี  ชนินทร์ อุปถัมภ์ และคุณนิธิ ดว้งผึง้ 

 


