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PO-101

การใช้สารเคมีกลุม่ ปลอดภัย (GRAS)ควบคุมโรคขั้วหวีเน่ากล้วยไข่สง่ ออก
ชุติมำ วิธูรจิตต์ ดร.รัมม์พัน โกศลำนันท์ และนำรีรตั น์ สุนทรธรรม

61

PO-102

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยา องค์ประกอบทางเคมี และสารต้านออกซิเดชันของข้าว
ก่าจังหวัดน่าน
กวินทิพย์ พรมแดง คัศฤญำ เตปินตำ บรรจง อูปแก้ว สุภำพร ชุติประพฤทธิ์ ปิยะนุช รสเครือ

62

PO-103

การใช้ดินเบาและพืชธรรมชาติคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวป้องกันกาจัดมอดแป้งและผลกระทบที่มีต่อความงอd
ของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ฤชุอร วรรณะ และ ฐิติพงศ์ พำนพล

63

PO-104

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพริกชี้ฟ้า
โดยวิธี QuEChERS ร่วมกับ GC/MS
ปภำดำ ประจง ระจิตร สุวพำนิช และ อพัชชำ จินดำประเสริฐ

64

PO-105

การประเมินเบื้องต้นของอันตรายทางกายภาพในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงในโครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา
วำรุณี ผิวงำม อพัชชำ จินดำประเสริฐ กิตติชัย บรรจง และ อดิศร เสวตวิวัฒน์

65

PO-106

ประสิทธิภาพในการลดปริมาณอี. โคไลในถั่วงอกของกรดเปอร์ออกซีอะซิติก โพลีซอร์เบตและคลื่นเหนือ
เสียง
บุษกร ทองใบ ศศิธร ไหมนำคำ และ นวรัตน์ เผ่ำมงคล

66

PO-107

ประสิทธิภาพของแสงอัลตราไวโอเลตและกรดอินทรีย์ต่อ Staphylococcus aureus ในต้นอ่อน
ทานตะวัน
บุษกร ทองใบ สุวินัน โทหล้ำ และ รังสิญำ ชื่นดอนกลอย

67

PO-108

ผลของโอโซนไมโครบับเบิลต่อการลดสารคลอไพริฟอสและการเจริญเติบโตของเชื้อ Colletotrichum
capsici สาเหตุจากโรคแอนแทรคโนสของพริกหวาน
อมรรัตน์ ตำมจะโปะ จำนงค์ อุทัยบุตร และ กำนดำ หวังชัย

68

PO-109

ประสิทธิภาพของการใช้สารละลายพลาสมาและไมโครบับเบิลต่อการเจริญของเชื้อ Penicillium
digitatum
ธีรภัทร อินทร์ทอง นรพนธ์ วิเชียรสำร ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ กำนดำ หวังชัย

69

PO-110

การควบคุมโรคผลเน่าและรักษาคุณภาพของผลแก้วมังกรที่ฉายรังสีแกมมา
ผ่องเพ็ญ จิตอำรีย์รตั น์ กัลยำ ศรีพงษ์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สุภำ พวงนิ่ม และ สุกัญญำ เอี่ยมลออ

70

PO-111

การประเมินการตกค้างของอีทีฟอนในผลทุเรียนสดส่งออก
วีรยุทธ สุทธิรักษ์ เกรียงไกร สุภโตษะ ศิรกำนต์ ศรีธัญรัตน์ และ ทรรศน์สรัล รัตนทัศนีย

71

PO-112

ผลของชนิดวัสดุห่อผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
เจนจิรำ ชุมภูคำ ชลนพร ธรรมภักดี อิษยำ ภู่สิทธิกุล รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ และ ถนอมจิต บุตรำช

72
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PO-113

การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ ่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลาไยพันธุ์อีดอ
เจนจิรำ ชุมภูคำ กนกพร ทองรอด และ อัณณ์ชญำน์ มงคลชัยพฤกษ์

73

PO-114

ผลของการจุม่ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ในมะละกอสุกตัดแต่ง
พร้อมบริโภคพันธุ์เรดมาราดอล
ชลิดำ ฉิมวำรี พนิดำ บุญฤทธิ์ธงไชย และ จุฑำทิพย์ โพธิ์อุบล

74

PO-201

ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมติ ่าต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู
ปิยวรรณ ชะนะ อิษยำ ภู่สิทธิกุล วีระศรี เมฆตรง เจนจิรำ ชุมภูคำ และ กฤษณำ กฤษณพุกต์

75

PO-202

สภาวะการทางานที่เหมาะสมสาหรับการลดอุณหภูมดิ ้วยระบบสุญญากาศของผักเบบี้คอสผักบรอคโคโลนี
ผักกาดหอม โอ๊กลีฟ และผักกาดหอมใบแดง
ชัยพิชิต เชือเมืองพำน ดนัย บุณยเกียรติ และ พิชญำ พูลลำภ

76

PO-203

ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์กอ่ นการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกีย่ วของผลหม่อนพันธุ์
เชียงใหม่ 60
อิษยำ ภู่สิทธิกุล สุภำวดี วงษ์ภมร ภำณุมำศ โคตรพงศ์ กำริตำ จงเจือกลำง และ เจนจิรำ เชำว์ไว

77

PO-206

ผลของสารเคลือบผิวซิลเวอร์นาโนพาทิเคิลที่มสี ารสกัดจากเปลือกลองกองต่อการเกิดสีน้าตาลของผล
ลองกอง
อินทิรำ ลิจันทร์พร และ เฉลิมชัย วงษ์อำรี

78

PO-207

ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและ 1-Methylcyclopropene ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของผลหม่อนพันธุ์
กาแพงแสน 42
พัชรำพรรณ ใจตัง อิษยำ ภู่สทิ ธิกุล และ เจนจิรำ ชุมภูคำ

79

PO-208

การใช้สารละลายบรรจุเปียกร่วมกับการรม 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของกล้วยไม้หวาย
พันธุ์การค้าหลังรม Methyl Bromide
ปรียำภรณ์ ลีธิติ อัญชิษฐำ เพ็ชรเพ็ง หรรษลักษณ์ พุฒเทศ และ วชิรญำ อิ่มสบำย

80

PO-209

การจาแนกลักษณะการหายใจของผลหม่อนสดหลังการเก็บเกี่ยวที่ความบริบูรณ์แตกต่างกันภายใต้
อุณหภูมิที่แตกต่างและการตอบสนองต่อเอทธิลีน
พฤกษ์ ชูสังข์ พนิดำ บุญฤทธิ์ธงไชย และ เฉลิมชัย วงษ์อำรี

81

PO-210

การสารวจคุณภาพของลองกองหมดอายุการวางจาหน่ายจากตลาดค้าส่งผลไม้ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 85
ศรินญำ สังขสัญญำ อริยำ หำญกร และ ปำริตชำติ เทศมงคล
ผลของสาร kojic acid ต่อการการเกิดสีน้าตาลของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
อินทิรำ ลิจันทร์พร

82

การใช้ cobalt chloride และน้าตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการ
ดัดแปลงสี
หฤทัย ไทยสุชำติ ศำสตรำ ลำดปะละ และ พรอนันต์ บุญก่อน

84

PO-211
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PO-213

ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
นวลวรรณ ฟ้ำรุ่งสำง อุดม ฟ้ำรุ่งสำง และ ญำณี มั่นอ้น

85

PO-214

ผลของสารเคลือบเนื้อบริโภคได้ทมี่ ีส่วนผสมของคาร์บอกซีเมทิวเซลลูโลสที่ได้จากเปลือกมะพร้าวอ่อน
ต่อคุณภาพเนื้อส้มโอตัดแต่งสด
อภิตำ บุญศิริ จิตติมำ จิรโพธิธรรม และ โศรดำ กนกพำนนท์

86

PO-215

คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางที่เพาะจากวัสดุเพาะที่มีการผสมแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัตกิ าร
จิตติมำ จิรโพธิธรรม อภิตำ บุญศิริ ยุพิน อ่อนศิริ พิษณุ บุญศิริ และ เยำวภำ อร่ำมศิรริ ุจิเวทย์

87

PO-216

การหายใจและการผลิตเอทิลีนในระหว่างกลีบดอกกระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus) เปลีย่ นเป็น
สีเหลือง
สมโภชน์ น้อยจินดำ กิตติ โพธิปัทมะ ชุติณัชชำ นีระ เฉลิมชัย วงษ์อำรี และ เจนจิรำ พกำวัลย์

88

PO-301

ประสิทธิภาพของถุงบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอมตัดแต่ง
นิตยำ กำสกุล พัชรีวรรณ ซำวบุญตัน วิชญ์ วัชรวิภำ นันท์นภัสถ์ แก้วเสงี่ยม
และสุฐพัศ คำไทย

89

PO-302

ประสิทธิภาพของกระดาษเคลือบสารดูดซับเอทิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงน้าดอกไม้
แพรวดำว โสภำ มลทินี กันทำเดช กนกกำญจน์ พรรณำไทร วรรณิกำ คำวังสวัสดิ์ และ สุฐพัศ
คำไทย

90

PO-303

การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์
วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน

91

PO-304

ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ามันของเมล็ดงาขี้ม้อน
ปณชล ทำยะมหำ ปำริชำติ เทียนจุมพล ณัฐศักดิ์ กฤติกำเมษ อดิเรก ปัญญำลือ
และแสงทิวำ สุริยงค์

92

PO-305

การเปรียบเทียบคุณภาพของข้าวญี่ปุ่น(จาปอนิกา) ที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า
พศวัต นฤมลต์ ชเนษฎ์ ม้ำลำพอง และ ภวัตร นำควิไล

93

PO-306

ผลการใช้ฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ของกล้วยไข่
เปมิกำ พรหมแก้ว ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ และ วำริช ศรีละออง

94

PO-307

การจาแนกความสุกแก่ของมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ด้วยเทคนิคการวัดสีที่สอดคล้องกับคุณสมบัติทางกลและ
องค์ประกอบทางกายภาพเคมี
เกียรติศักดิ์ ใจโต ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต กระวี ตรีอำนรรค และ เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

95

PO-308

ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและชนิดของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของสลัดผักกาดหอม
ตัดแต่งพร้อมบริโภค
ธันย์ชนก ยอเสน พิชญำ พูลลำภ และ ดนัย บุณยเกียรติ

96
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PO-309

การประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวเซลแลคเพื่อชะลอการเน่าเสียและรักษาคุณภาพของเงาะพันธุ์โรงเรียนใน
ระหว่างการเก็บรักษา
กัลยำ ศรีพงษ์ สุภำ พวงนิ่ม อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สุกัญญำ เอี่ยมลออ และ ผ่องเพ็ญ จิตอำรีย์รัตน์

97

PO-310

การประเมินการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วดอกดาหลาเพื่อการส่งออก
งำมพิศ สุดเสน่ห์ ศิรกำนต์ ศรีธัญรัตน์ ภำณุมำศ โคตรพงศ์ และ คมจันทร์ สรงจันทร์

98

PO-311

การสารวจเพื่อศึกษาลักษณะ ปัญหา และการเปลีย่ นแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของดอกขิงทอง (Golden
beehive ginger, Zingeber spectabile Griff) ในบริเวณพื้นที่ กลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับชุมชนบ้านทับ
คริสต์ จ. สุราษฎร์ธานี
ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยำ จุฑำมำศ พร้อมบุญ สุดำรัตน์ ขุนเมือง พฤกษ์ ชูสังข์ พนิดำ บุญฤทธิ์ธงไชย
เฉลิมชัย วงษ์อำรี และ มัณฑนำ บัวหนอง

99

PO-312

การประเมินความเสียหายและการลดความเสียหายหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์หลังเก็บเกี่ยวของสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์เพชรบูรณ์ จากัด
อภิตำ บุญศิริ จิตติมำ จิรโพธิธรรม ยุพิน อ่อนศิริ เจริญ ขุนพรม และ พิษณุ บุญศิริ
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PO-313

การสูญเสียในระหว่างการขนส่งของผักกาดขาวปลีและกะหล่าปลีในตลาดขายส่งขนาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
ศรัณยำ เพ่งผล
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ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาสับปะรดห้วยมุ่นตัดแต่ง
พนิดำ เมฆทัพ และ มยุรี กระจำยกลำง
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อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่น้าร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศพันธุ์สีดา
พรอนันต์ บุญก่อน
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PO-316

การเปลีย่ นแปลงคุณภาพตาลึงอินทรีย์ที่ไม่ผ่านและผ่านการล้างเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
จิตติมำ จิรโพธิธรรม พิษณุ บุญศิริ และ อภิตำ บุญศิริ

104
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ผลของการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วก่อนการเก็บรักษา,การเคลือบผิวด้วยวุ้นและความสุกแก่ของผลต่อ
อายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข วรรณวรำงค์ พัฒนะโพธิ์ และ วลัยพร มูลพุ่มสำย
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ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซิติกต่อการควบคุมจุลินทรีย์และคุณภาพของใบตองสดตัดแต่งพร้อมใช้ระหว่าง
การเก็บรักษา
วรัมพร กุลเจริญทรัพย์ กำนดำ หวังชัย และ อุษำวดี ชนสุต
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ผลของสารเคลือบผิวที่มผี ลต่อคุณภาพของส้มโอพันธุ์มณีอีสานในระหว่างการเก็บรักษา
รำไพ นำมพิลำ และ สังคม เตชะวงศ์เสถียร

107

PO-320

การพัฒนาวัสดุห่อหุม้ ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพื่อการส่งออก
ประกำสิทธิ์ ชุ่มชื่น เพ็ญนภำ ศิริสลุง สุนสิ ำ เพ็ชรวิเศษ ปิยะพงษ์ สอนแก้ว
และวรภัทร ลัคนทินวงศ์
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บทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15
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PO-321

ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) และอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาตังกุยสด
สดศรี เนียมเปรม กุศล เอี่ยมทรัพย์ มนฑิณี กมลธรรม และ จุติณัฏฐ์ ธนกิจวนิชกุล
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PO-322

ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพใบตองกล้วยตานี
ปรำงค์ทอง กวำนห้อง อรณิชำ สุวรรณโฉม ศิรกำนต์ ศรีธญ
ั รัตน์ คมจันทร์ สรงจันทร์
และจตุพร สิงโต
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PO-323

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาสับปะรดห้วยมุ่นตัดแต่ง
พนิดำ เมฆทัพ และ มยุรี กระจำยกลำง
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมลู อิสระกลุม่ ออกซิเจนและการเกิดเปลือกสีน้าตาลของผลลองกอง
ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง
วำรุณี จอมกิติชัย ศศิธร เชียงภูกอ กมลวรรณ แก้วมำ และ วีรศักดิ์ จอมกิติชัย
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PO-325

อิทธิพลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผักอีนูน
เรณู ขำเลิศ อัศจรรย์ สุขธำรง ปริญญำ เทพณรงค์ ปิยรัษฏ์ ปริญญำพงษ์ และ พรชัย จุฑำมำส
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PO-326

ผลของวิธีการบรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด
นำวินี สังฆมำตร นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยำ ร่วมรังสี และ พิมพ์ใจ สีหะนำม

114

PO-327

ผลของวิธีการบรรจุต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุ์ลานนาสโนว์
นิมมิตำ สอำดโอษฐ์ นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยำ ร่วมรังสี และ พิมพ์ใจ สีหะนำม
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PO-401

การศึกษาและพัฒนาเครื่องปั่นลอกปุยรังไหม
พีรณัฐ อันสุรีย์ สุมนตรี จันมำ ชำตรี เป้ำขันธ์ และ อำณัติ เขำแก้ว

116

PO-402

การพัฒนาเครื่องหั่นใบสมุนไพร
เพลิงฟ้ำ เฮียงสำ สิรริ ัตน์ พรมทำ เสำวลักษณ์ ศรีลุนช่ำง และ อำภำภรณ์ จอมหล้ำพีรติกลุ
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PO-404

การสร้างและทดสอบเครื่องปอกเปลือกว่านหางจระเข้ต้นแบบ
ดลหทัย ชูเมฆำ ณฐภัทร ปุจฉำกำร สรศักดิ์ รอดวินิจ และ อภิรมย์ ชูเมฆำ
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PO-405

การศึกษาการลดอุณหภูมิขั้นต้นพวงองุ่นสดด้วยวิธีการพ่นละอองน้าเย็น
เฉลิมชำติ เสำวรัจ มนัสชนก หวังพิทักษ์วงศ์ อัจฉรำ จุ้ยหมื่นไวย กระวี ตรีอำนรรค
และเทวรัตน์ ตรีอำนรรค

119

PO-406

การศึกษาผลของความชื้นใบอ้อยและความเร็วใบมีดสับที่มตี ่อการสับและการตีย่อยใบอ้อยภายหลังการ
เก็บเกี่ยว
สุทธิพงษ์ ทะวิลำ ชำญชัย มีสนำม สมโภชน์ สุดำจันทร์ และ นิรัติศักดิ์ คงทน

120

PO-407

สมบัติทางกายภาพที่สาคัญของข้าวไร่หลังการเก็บเกีย่ ว
ปำริชำติ เทียนจุมพล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมำณี และ นิธิยำ รัตนำปนนท์
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PO-408

เครื่องฝานกล้วยเล็บมือนางบนกระทะทอดสาหรับการทอดกรอบ
ณัฐพงศ์ รัตนเดช เอกณัฏฐ์ โรจนกิตติรัตน์ ณัฐวุฒิ ปล้องอ่อน และ รวิภำส บุญศิริ
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PO-409

เครื่องบดย่อยทางใบปาล์มแบบค้อนเหวี่ยงสาหรับอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดิษฐพร ตุงโสธำนนท์ ปัญญำ แดงวิไลลักษณ์ และ ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์

123

PO-410

เครื่องคัดแยกเม็ดกรวดออกจากเมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุ์โรบัสต้า
รัตติกร สมบัติแก้ว ดิษฐพร ตุงโสธำนนท์ และ ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์
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PO-411

การอบแห้งสมอด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่โดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
ทิวำนัถ แก้วสอนดี วรำเดช แสงบุญ สรินทรเทพ สำยเนตร พูลทวี ศรพรหม
และจักรมำส เลำหวณิช
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PO-412

ผลของกลไกการกะเทาะเปลือกและความเร็วรอบที่มีต่อเมล็ดดาวอินคา
ศักดิ์ดำ จำปำนำ ณัฐพล โสกุดเลำะ กิตติพงษ์ ลำลุน และสมโภชน์ สุดำจันทร์
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