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สาขาพืชผัก 
1 อิทธิพลของเปลือกมันส ำปะหลังและขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำต่อผลผลิตเห็ดนำงรมฮังกำรี 

       ศิวลักษ์ ค ำแสงดี  และพีระศักดิ์ ฉำยประสำท 
5 อิทธิพลของระยะเวลำกำรเร่งอำยุเมล็ดพันธุ์ต่อคุณสมบัติทำงสรีรวิทยำ และคุณสมบัติทำงชีวเคมีใน

ข้ำวโพดข้ำวเหนียวและข้ำวโพดหวำนพิเศษ 
       ธวัชชัย ทองเฟื่อง  และดนพุล เกษไธสง 

10 กำรประเมินสำยพันธุ์มะเขือเทศที่มีประสิทธิภำพกำรให้ผลผลิตและควำมต้ำนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิก
เหลืองมะเขือเทศในสภำพแปลงปลูกท่ีจังหวัดขอนแก่น 
       กวิน กุมปรุ  สุชีลำ เตชะวงค์เสถียร  และชำนนท์ ลำภจิตร 

18 กำรประเมินผลผลิต คุณภำพทำงกำยภำพ-เคมี ของสำยพันธุ์ฟักทอง 
       จำนุลักษณ์ ขนบดี  ภัทรำภรณ์ ศรสีมรรถกำร  และชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมำลกลุ 

23 กำรวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชำติกรณีศึกษำบวบเหลี่ยม (ศฝก. 6) 
       ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค ์

29 ผลของอุณหภูมิต่ ำในกำรชักน ำกำรออกดอกของหอมหัวใหญ่ 
       นันทภรณ์ เตจะสร้อย  เกวลิน คุณำศักดำกุล  ฉันทลักษณ์ ตยิำยน  และศิวำพร ธรรมดี 

33 กำรส ำรวจและรวบรวมพันธุ์ผักขี้หูดในจังหวัดเชียงใหม่ 
       ธิติมำ ยะใจ  กรกนก วงศ์ก  ำ  และจุาำมำส คุ้มชัย 

37 กำรประยุกต์ใช้ไมโคร/นำโนบับเบิลส์ต่อกำรงอกและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำคะน้ำ  
      ชิติ ศรีตนทิพย์  วิเชียร ผลแสง  วิษณุ ทองเล็ก  ชำญชัย เดชธรรมรงค์  และคิโยชิ โยชิคำวำ 

42 ผลของปุ๋ยเคมีและน้ ำหมักชีวภำพต่อกำรเจริญเติบโตและสีของผักสลัดพันธุ์เรดคอสและ 
พันธุ์เรดปัตตำเวีย  
       เยำวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว  ณัฐชัย พุทหอม  ฐิติมำ ทองค ำ  และพวงผกำ อุทธำ 

47 ผลของวัสดุปลูกต่อกำรเจริญเติบโตของผักกำดหอมกระถำง 
       สมุิตรำ สุปินรำช  และอิศร์ สุปินรำช 

53 กำรพัฒนำของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดำน 
       ชลธิชำ กุศลเอี ยม  อุทัยวรรณ ด้วงเงิน  และสุรพงษ์  ด ำรงกิตติกุล 

60 ควำมก้ำวหน้ำของกำรคัดเลือกพันธุ์คะน้ำฮ่องกงต้นเล็ก 
       กมลดำ สุภจันทร์  และศิวำพร ธรรมด ี

65 ผลของพลำสมำแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชำร์จต่อควำมงอกและควำมแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พริก
ขี้หนู (Capsicum annuum) 
       มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์  ภำณุมำศ ฤทธิไชย  เยำวพำ จิระเกยีรตกิุล  และนพพร พูลยรัตน ์

71 สมรรถนะกำรรวมตัวของสำยพันธุ์แตงไทยจำกกำรผสมระหว่ำงสำยพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบ 
       ปรำโมทย์ พรสุริยำ  พรทิพย์ พรสุรยิำ  อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช  และธนำวัฒน์ เยมอ 

76 ผลผลิตและควำมดีเด่นของลูกผสมระหว่ำงแตงไทยกับแคนตำลูป 
       พรทิพย์ พรสุริยำ  ปรำโมทย์ พรสุรยิำ  อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช  ธนำวัฒน์ เยมอ  และรังสรรค์ กุฏส ำโรง 
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80 กำรศึกษำผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตผักเชียงดำในชุมชนต้นแบบเพื่อกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรไทยในจังหวัดล ำปำง 
       ปริญญำวดี ศรีตนทิพย์  ชิติ ศรีตนทิพย์  นภำ ขันสภุำ  ณัฐนร ีทองดีพันธ์  และจันทร์ฉำย กันทิวงค์ 

85 อิทธิพลของสีตำข่ำยพรำงแสงต่อผลผลิตและคุณภำพผักกำดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
       จริญญำ ฤทธิรัมย์  นัฎฐำ นิตย์วัฒนกุล  และอำรักษ์ ธีรอ ำพน 

88 ผลของสภำพกำรปลูกและแหล่งที่มำของเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภำพและผลผลิตของผักกำดหอมในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 
       วิริยำ จ๋ำพิมำย  นัฎฐำ นิตยว์ัฒนกุล  และอำรักษ์ ธีรอ ำพน 

92 กำรศึกษำลักษณะประจ ำพันธุ์และควำมเผ็ดของพริกประชำกรดับเบิลแฮพลอยด์ ('83-168'  x 
‘PEPAC25’) เพ่ือคัดเลือกสำยพันธุ์ที่มีศักยภำพ 
       เจนจิรำ แก้วมำลัย  สิริกลุ วะสี  และจุลภำค  คุ้นวงศ์ 

97 กำรประยุกต์ใช้ระบบกำรผลิตผักเชียงดำและประเมินต้นทุนกำรผลิตเชียงดำในฟำร์มต้นแบบ 
       นภำ ขันสุภำ  ปริญญำวดี ศรีตนทิพย์  ชิติ ศรีตนทิพย์  วิรัติ อ ำพันธุ์  พิทักษ์ พุทธวรชัย  ณัฐนรี ทองดีพันธ์  
จันทร์ฉำย กันทิวงค์  และวรำภรณ์ สิงห์แก้วสืบ 

102 กำรประเมินพันธุ์คะน้ำลูกผสม 
       ประพัฒน์ นิโยนรัมย์  และจาุำมำส คุม้ชัย 

106 ผลของชนิดโรงเรือนปลูกพืชและวัสดุปลูกต่อคุณภำพของแตงเทศ  
       อำยูมิ นำคใหม่  นัฎฐำ นิตยว์ัฒนกุล  พันธุ์ทิพย์ ดำวเรือง  จิตติมำ นนขุนทด  และอำรักษ์ ธีรอ ำพน 
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สาขาสมุนไพร 
110 ผลของชนิดของแสงและน้้ำตำลซูโครสต่อกำรสร้ำงเหง้ำขิงในสภำพปลอดเชื้อ 

       ชลธิชา ใจมาแก้ว  ศิวาพร ธรรมดี  และจามจุรี โสตถิกลุ 
115 ผลของกำรเสริมใบพลูคำวต่อภูมิต้ำนทำนโรค  กำรให้ผลผลิต และคุณภำพไข่ของไก่ไข่ 

       ภัททิรา ประสาทแก้ว 
119 ผลของวุ้นหมำน้อย (กรุงเขมำ) ต่อระดับน้้ำตำลในเลือดในอำสำสมัครรำยปกติ 

       ราตรี พระนคร  ศุภนดิา ทองดวง  และสุกัญญา ไชยพาพิมพ ์
124 ผลของกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อกำรเจริญเติบโตของกระดอม 

       อมลณัฐ ฉัตรตระกูล  และญาณินท์ ไชยสิน 
129 ผลของระยะเวลำกำรเพำะต่อผลผลิตและปริมำณสำรคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่ำสีทอง 

       ธัญญา ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย  และวรรณพร ทะพิงค์แก 
132 ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ ต่อกำรเจริญเติบโต และปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของจิงจูฉ่ำย 

       นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์  ภาวิณี อารีศรสีม  วาริน สุทนต์  และวนิดา มนูญญา 
139 ประสิทธิภำพของสมุนไพร 4 ชนิดต่อกำรควบคุมด้วงงวงข้ำวโพด (Sitophilus zeamais 

Motschulsky) ในกำรเก็บรักษำข้ำวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขำวดอกมะลิ105 
       สุรีรัตน์ ทองค า  อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ  และอัญชลี สวาสดิ์ธรรม 

148 อิทธิพลของวัสดุคลุมดินจำกข้ำวโพดต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมำณสำรฟลำโวนอยด์ของ
กระชำยด้ำ 
       เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์  และพิมมณัฐฐา จาระณะ 

152 กำรขยำยพันธุ์มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ในสภำพ  ปลอดเชื้อ 
       พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ  อัฐชิราวุทธิ์ มีบุรุษ  และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ 

155 ผลของระยะปลูกต่อกำรเติบโตและผลผลิตของผักฮำน  
       เพชรรัตน์ จาปัญญะ  ฉันทลกัษณ์ ติยายน  และศิวาพร ธรรมดี 

159 ผลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตต่อกำรเพ่ิมจ้ำนวนยอดของกะเพรำแดงในสภำพปลอดเชื้อ 
       เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรผีล  เยาวพา จิระเกยีรติกลุ  และภาณุมาศ ฤทธิไชย 

163 อิทธิพลของกำรพรำงแสงที่มีต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของดีปลี 
       ชญานุช  ตรีพันธ์  นายบุญชนะ วงศ์ชนะ  และ ศุภลักษณ์  อรยิภูชัย 

168 กำรผลิตสำรคอร์ไดเซปินและอะดีโนซีนในเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่เพำะเลี้ยงในอำหำรแข็งธัญพืช 
       รัตนะ ยศเมธากุล  และณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 

172 ผลของอุณหภูมิในกำรเพำะเลี้ยงต่อผลผลิต และปริมำณสำรคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่ำสีทอง 
       ธัญญา ทะพิงค์แก  มงคล ยะไชย  และวรรณพร ทะพิงค์แก 

175 ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของต้นฝำงในจังหวัดสระแก้วโดยใช้ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของฝัก 
       ขวัญใจ หรูพิทักษ์ 
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สาขาการจัดการดิน น ้า ปุ๋ย 
179 ปุ๋ยอินทรีย์และชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนและการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

เคมีบางประการของดินในสภาพการบ่มดิน 
       สรวิชญ์ สิงห์ดา  พรไพรินทร์ รุ่งเจรญิทอง  และศุภชัย อ าคา 

188 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีน้้าของบริษัทเอกชนกับปุ๋ยน้้าสูตรผสมที่พัฒนาขึ้น (PK1 และ PK2) 
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา 
       พรไพลิน ศรีบญุบัว  วิภาวรรณ สายค ายศ  และภมูิศักดิ์ อินทนนท์ 

194 ผลของถ่านชีวภาพจากแกลบและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน 
ที่ปลูกในพ้ืนที่ดินกรด 
       เจษฎา กาญจนเกษร  ธงชัย ชาติเผือก  อิสระ ตั้งสุวรรณ์  และเกศศิรินทร์ แสงมณี 

199 อิทธิพลของปุ๋ยฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม (HO) และปุ๋ยเคมีที่ใช้ร่วมกับปูนขาวที่มีต่อสมบัติของดินและ
ผลผลิตปาล์มน้้ามัน 
       วิภาวรรณ สายค ายศ  จันทร์เพ็ญ ชุมแสง  และภูมิศักดิ์ อินทนน์ 
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สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 
207 การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 

       วุฒิพล จันทร์สระคู  ศักดิ์ชยั อาษาวัง  ขนิษฐ์ หว่านณรงค์  ธนกฤต โยธาทูล  ประยูร จันทองอ่อน  และ
เอกภาพ ป้านภูม ิ
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สาขาไม้ดอกไม้ประดับ 
213 ผลของการปลูกแวนดา ‘มนุวดี’ ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิต่อการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรต  

       ถกลวรรณ ศริิสวสัดิ์  และโสระยา ร่วมรังษ ี
217 อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลในการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นชาฮกเกี้ยน 

       ธนาวุฒิ นักรู้  และเสาวณี คงศรี 
221 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้น

มังกรสีชมพูและนางอ้ัวสาคริก 
       นิพนธ์ กิติดี  โสระยา ร่วมรงัษี  และณัฐา โพธาภรณ์ 

225 วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
       อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย  สรายทุธ อ่อนสนิท  เยาวพรรณ สนธิกุล  ธีร ศรีสวสัดิ์  และสรุพล ฐิติธนากุล 

230 ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอ้ืองค าปอน (Dendrobium dixanthun 
Lchb.f.) เอ้ืองค ากิ่ว (Dendroium signatum Rchb. f.) และเอ้ืองเก๊าก่ิวแม่สะเรียง (Dendroium 
tortile Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ 
        นพวรรณ พูลพิพัฒน์  พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม  และพีระศกัดิ์ ฉายประสาท 

234 ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ 
       รุ่งนภา ช่างเจรจา  และสันติ ช่างเจรจา 

238 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์  
       สุมิตรา สุปินราช  และอิศร์ สุปินราช 

245 ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน 
       อิศร์ สุปินราช  และสุมิตรา สุปินราช 

253 การพัฒนาบานไม่รู้โรยเป็นไม้ดอกกระถางด้วยเทคนิคการเด็ดยอด 
       ชรินทร์ ทริเพ็ง  และภาณุพล หงษ์ภักด ี

257 ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสมในกล้วยไม้
สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’ 
       ศุภสุตา การูจี  สุริวัฒน์ ช่วยบ ารุง  ศุภธิดา อับดลุลากาซิม  และสริินาฏ น้อยพิทักษ์ 

262 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ้อนกระถาง 
       อมรรัตน์ ชุมทอง 

266 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกชมจันทร์ 
       สันติ ช่างเจรจา  พรรณี ดอยพนาสุข  และรุ่งนภา ช่างเจรจา 

270 การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักน าให้เกิดแคลลัสในกนกนารี  
       ปวีณา ภูมิสุทธาผล  สุนิสา สายสบื  และสุภาภรณ์ รอดประดษิฐ์ 

273 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย 
      นิพนธ์ กิติดี นุชรา กาบบัว พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ ์

277 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักน าการเกิดโพรโทคอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบ
อ่อนของกล้วยไม้เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าปิด 
       มุสลีนา สาแม  อรอุมา นิถารมย์  อุสนา ปานาวา  และปานจนัทน์ สุจริตธรุการ 
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280 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายพันธุ์วานิลลา 
       มนฑิณี กมลธรรม และสะใบทอง ภูมิคอนสาร 

284 พรรณไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในพ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
       จักรพงษ์ รัตตะมณี  และกญัญารตัน์ เหลืองประเสริฐ 

287 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน าให้เกิดต้นและราก จากการเพาะเลี้ยงข้อกุหลาบหนูใน
สภาพหลอดทดลอง 
        รัตนา ขามฤทธิ์ และอนัญญา กิ่งหลักเมือง 

291 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides 
houlletiana Rchb.f.) 
       นัฎฐา นิตย์วัฒนกุล  นิภาวัลย์ แหมไธสง  และอารักษ์ ธีรอ าพน 

294 ผลของการปักช ากิ่งไม้ประดับในสภาพการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
และการเปลี่ยนแปลงของดอก 
       ทวินันท์ อัฐปัน วิมลมาศ บุญมี  และกนกพร บญุญะอติชาต ิ

298 ศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในพ้ืนที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนพฤกษชาติ) เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
พืชพันธุ์ในงานภูมิทัศน์ 
       สุกัญญา ชัยพงษ์  แพรวพันธุ์ กันหา และพารินธร บญุฟ ู

302 การให้แสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงคั่นในเวลากลางคืนเพ่ือควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ 
       ถกลวรรณ ศริิสวสัดิ์  ปรญิญา จันทรศรี  บาจรีย์ ฉัตรทอง  ชัชวาลย์ ชัยชนะ  และสุวิทย์ วงศ์ศิลา 

306 ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia 
cavaleriei C. DC.) 
      พรสุดา ศิริรักวงษา ดวงพร บุญชัย พัชรียา บุญกอแก้ว และเฉลิมพล สุวรรณภักด ี

310 อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของล าต้นตัดช าแคคตัสหนามด าและลูกผสม 
       วิมลวรรณ ชอบสอาด พัชรยีา บุญกอแก้ว  และกนกวรรณ ถนอมจิตร 

314 การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti 
       เอกนรี ขันทอง พัชรียา บุญกอแก้ว และพูนพิภพ เกษมทรัพย ์

318 การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 
ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล 
       สิริมา บ ารุง พัชรียา บุญกอแก้ว และดวงพร บุญชัย 

322 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจ านวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ ในสภาพ
ปลอดเชื้อ 
       เพชรศุภางค์ ค าแท้ พัชรียา บุญกอแก้ว และดวงพร บญุชัย 

326 การพัฒนาวัสดุเพาะเมล็ดจากมูลโคท่ีผ่านกระบวนการหมักจากบ่อแก๊สชีวภาพ 
       ปรีชา พรมโสภา วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ วิภา ประพินอักษร และวิมลฉัตร สมนิยาม 
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สาขาไม้ผล 
330 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมด้วยเทคนิคการใช้ช่อดอก 

       นพรัตน์ อินถา และพีระศักดิ์ ฉายประสาท 
335 การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาหม่อน 7 พันธุ์ 

       ธัญภวิศ อุ้มเครือ  เจนจิรา ชุมภูค า  และ อารยา อาจเจริญ เทียนหอม 
339 ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม 

       นิตยา ทรัพย์มา เจนจิรา ชุมภูค า และคณพล จุฑามณ ี
342 ผลของสารเคลือบผิวคาร์นูบาและอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีและมณีอีสาน

ในระหว่างการเก็บรักษา 
       ชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ ร าไพ นามพิลา และสังคม เตชะวงค์เสถียร 

347 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของชิ้นส่วนข้อส้มโอพันธุ์มณีอีสาน 
       ภัทราภรณ์ หนองหารพิทักษ์ สุมนา นีระ ร าไพ นามพลิา และสังคม เตชะวงค์เสถียร 

351 ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สูญเสียไปกับผลผลิตใบมะกรูด 
      สุวิทย์ ธีระกุลพิศุทธิ ์สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว สามารถ เศรษฐวิทยา ภาสันต์ ศารทลูทัต และลพ ภวภูตานนท์ 

355 การรวบรวมและศึกษาพันธุ์จ าปาดะ 
       บุญชนะ วงศ์ชนะ ชญานุช ตรีพันธ์ และศภุลักษณ์ อริยภูชัย 

358 การตอบสนองต่อการจัดการธาตุอาหารของต้นมะพร้าวน้ าหอมอายุน้อยที่ยังไม่ให้ผลผลิต 
       ภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ กฤษณา กฤษณพุกต์ ภาสันต์ ศารทูลทัต ศุภธิดา อับดลุลากาซิม และลพ ภวภูตานนท์ 

362 การสร้างประชากรสตรอเบอรี่ลูกผสมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านความหวานและความแน่นเนื้อของผล 
       มงคล ศิริจันทร์ กวี สุจิปุลิ ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท 

368 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลของพลับพันธุ์ ‘FUYU’ 
       กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ บวับาง ยะอูป นิภา เขื่อนควบ อัมรา หล้าวงษา และวันทรา แซเ่ฮ้ง 

371 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพ่ือบริโภคผลสด 
       ขวัญหทัย ทนงจิตร พินิจ กรินท์ธัญญกิจ กลัยาณี สุวิทวัส และเรืองศักดิ์ กมขุนทด 

374 การติดตามการสลายตัวของสารโพรฟีโนฟอสและคาร์บาริลตกค้างก่อนการเก็บเกี่ยวมะม่วงมหาชนก 
       วรรณวรางค์ พัฒนะโพธ์ิ นฤมล บุญเรือง และวลิาวัลย์ ค าปวน 

378 มะละกอสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
       รัชนี ศิริยาน สุภาวดี สมภาค ณัฐรดา โสพลิา และธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 

381 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของมะละกอพันธุ์แขกด าท่ีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่ง  
       เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ และกุสุมา สายรดั 

384 คุณภาพผลของมะละกอบริโภคผลดิบเกรดต่าง ๆ 
       สิรวรรณ พัวรักษา วรางคณา บดินทร์ธนภัทร อุทัยวรรณ ดว้งเงิน เกียรติสดุา เหลืองวิลัย และเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 

387 ผลของความเข้มข้นน้ าตาลต่อการงอกของละอองเกสรมะละกอ 4 พันธุ์ 
       รุ่งนภา พรมดี อุ่นเรือน ลิม้ไพเราะ และ เกรยีงศักดิ์ ไทยพงษ ์

390 ผลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะคุณภาพผลในมะละกอ 
       ณิชาภัทร ฟองเทพ และเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 
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393 ผลของการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ 
     ณรสิสา กิติชัยชาญ และเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ ์ 

396 ผลของฤดูกาลต่อชีววิทยาของละอองเกสรมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตร 
       มนรดา สุวรรณวงค์ และเกรยีงศักดิ์ ไทยพงษ์ 

399 ผลของการแช่เมล็ดในน้ าต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ 
       อัศนัย คล้ายข า ดรุณี ถาวรเจริญ และเกรยีงศักดิ์ ไทยพงษ ์

402 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มะละกอเนื้อเหลือง รุ่นที่ 1 เพ่ือการบริโภคสุก 
และการแปรรูปอาหาร 
      ศิริชัย ศิริแก้ว เกียรติสดุา เหลืองวิลัย และเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ ์

405 การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้ าว้าต่อการแปรรูปผลผลิต 
       อารยา อาจเจรญิ เทียนหฺอม เอมมิกา ไหมทอง และอิษยา นะมิก ิ

408 ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้ าว้า 9 สายต้น 
       อารยา อาจเจรญิ เทียนหอม  อติกานต์ ตงสกลุรุ่งเรือง  ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์  กัลยาณี สุวิทวสั  พิมพ์นภิา เพ็งช่าง  
ขวัญหทัย ทนงจิตร และเบญจมาศ ศิลาย้อย 

412 การขยายพันธุ์กล้วยน้ าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในสภาพปลอดเชื้อ  
       ปิยะวดี เจริญวัฒนะ  เทพินทร์ จันทร์ศรี  นฤมล หวังแนบกลาง  และอังควิภา ชมกระโทก 

416 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 
       พิมพ์นิภา เพ็งช่าง ภาสันต์ ศารทูลทัต กลัยาณี สุวิทวัส พินิจ กรินท์ธัญญกิจ เรืองศักดิ์ กมขุนทด 
 และขวัญหทัย ทนงจิตร 

419 การเจริญเติบโตของกล้วยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
       กัลยาณี สุวิทวัส พิมพ์นิภา เพ็งช่าง พินิจ กรินท์ธัญญกิจ ขวัญหทัย ทนงจิตร และศริิลักษณ์ แกว้สุรลิขติ 

422 ผลของ NAA และขนาดของกิ่งต่อการเกิดรากของก่ิงปักช ามะกรูด 
       สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว สามารถ เศรษฐวิทยา อดิศร หงษ์ตะนุ กฤษณา กฤษณพุกต์ และลพ ภวภูตานนท์ 

426 ผลของอายุกิ่งยอดต่อการเกิดรากของก่ิงปักช ามะกรูด 
       สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว สามารถ เศรษฐวิทยา ธญานี สีบุตรา กฤษณา กฤษณพุกต์ และลพ ภวภตูานนท ์

430 ความงอกของละอองเกสรตัวผู้ของมะพร้าวสายพันธุ์ต้นเตี้ยผลสีเขียว 3 พันธุ์ในฤดูต่างๆ 
       เพ็ญนภา ศิริสลุง ปิยะพงษ์ สอนแก้ว และวรภัทร ลคันทินวงศ์ 

434 ชนิดและปริมาณสารประกอบน้ าตาลใน stigma fluid ของมะพร้าวน้ าหอม 
       เพ็ญนภา ศิริสลุง ปิยะพงษ์ สอนแก้ว และวรภัทร ลคันทินวงศ์ 

438 ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิคและเบนซิลอะดินีนที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส 
       นวลปรางค์ ไชยตะขบ บุญรว่ม จันทร์ชื่น และนวะรัตน์ พิลาภ 

446 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดอกและการผสมเกสรขององุ่นบางพันธุ์ 
       นวลปรางค์ ไชยตะขบ บุญรว่ม จันทร์ชื่น และนวะรัตน์ พิลาภ 

456 ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 
       อิษยา นะมิกิ สุภาวดี วงษ์ภมร ภาณุมาศ โคตรพงศ์ การติา จงเจือกลาง และเจนจิรา เชาวไ์ว 

459 ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง 
       อิษยา นะมิกิ กนกวรรณ วิวฒัน์ชานนท์ ปริยานุช จุลกะ และพิจิตรา แก้วสอน 
 



ปีท่ี 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2561           Vol. 49 No.1 (Suppl.) January – April 2018                
 

463 การฉายรังสียูวีบีในการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมังคุด 
       ณัฐวุฒิ คงพูน มาซาโยชิ ชิกโย นาโอกิ ยามาอูชิ และสมคัร แกว้สุกแสง 

468 คุณภาพทางกายภาพ เคมี และปริมาณของจุลินทรีย์ของแคนตาลูปตัดแต่งในจังหวัดสระแก้ว 
       กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และไกรยศ แซล่ิ้ม 

472 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นเมลอน 
       จัสมี ยามาอุ นูรฮายาตี สาแล๊ะ สุนติา สุวรรณโณ และแววฤดี แววทองรักษ์ 

475 การยับยั้งการแตกใบอ่อนด้วยการพ่นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงในการผลิตทุเรียนนอกฤดู  
       กรรณิการ์ แก้วส่องแสง ภานุรักษ์ ประทับกอง ณัฐชยา ลิมโกมลวิลาศ และรวี เสรฐภักด ี

479 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลมะกอกน้ า 
       อดิศกัดิ์ จูมวงษ์ ภัทรศรี เนอืงเสน และบญุมี นากรณ ์

483 การขยายพันธุ์พลับโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
       ศาลักษณ์ พรรณศริิ  บัวบาง ยะอูป  วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์  และวรีะศรี เมฆตรง 

486 การจ าแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเงาะในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค Amplified Fragment 
Length Polymorphism (AFLP) 
       มณีรัตน์ ส่งเกสรชาติ นาตยา ด าอ าไพ สุวิทย์ สุทธเิมธาวี และพจมาลย์ สุรนลิพงศ์ 

489 อิทธิพลของโรงเรือนมุ้งตาข่ายและการโน้มต้นต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลมะละกอ
แปรรูป 
       ศุภกาญจน์ หล่ายแปด และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 
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สาขาอื่น ๆ 
494 ระบบควบคุมส ำหรับกำรปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์ 

       ถิระวรรธน์ สืบธนะวงษ์ และกรวิทย์ กระจา่งพันธ์ 
498 กำรออกแบบแสงด้วยหลอดแอลอีดีส่องสว่ำงส ำหรับปลูกพืชในอำคำรโดยอ้ำงอิงปริมำณแสงรวมต่อวัน 

       กรวิทย์ กระจ่างพันธ์  ถิระวรรธน์ สืบธนะวงษ์  และสุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ ์
502 กำรออกแบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะส ำหรับควบคุมและเฝ้ำติดตำมระบบอควำโปนิกส์ 

       กรวิทย์ กระจ่างพันธ์  และถิระวรรธน์ สืบธนะวงษ ์
506 ห่วงโซ่มูลค่ำของตำลโตนด กรณีศึกษำ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี ปีเพำะปลูก 2560 

      ธิติมา วงษ์ชีรี จิระพันธ์ุ เนื่องจากนิล วาสนา มานิช และอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส 
511 ควำมหลำกหลำยและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถำนีวิจัยและฝึกอบรมบึงรำชนก  

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
       พีระศักดิ์ ฉายประสาท  และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 

517 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตำก 
       พีระศักดิ์ ฉายประสาท  กวี สุจิปุลิ  และพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 

521 กำรวำงผังและออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ทุเรียนป่ำละอู อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       สิริวัฒก์ สัมมานิธิ  ทวีสิน ปัญญาสีห์  นครินทร์ เจริญสุข  และพฤกษ์ ขันไชยวงค์ 

526 ผลของ BA และ NAA ต่อกำรชักน ำให้เกิดยอดของไผ่ซำงหม่นในสภำพปลอดเชื้อ 
       กนกวรรณ ส่งเสรมิ  เยาวพา จิระเกียรติกลุ  ภาณุมาศ ฤทธิไชย  และธัญพิสิษฐ์ พวงจิก 

530 ผลของกำรลวกด้วยไอน้ ำและอุณหภูมิของกำรท ำแห้งต่อฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชั่น คุณสมบัติทำงเคมี
กำยภำพและกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสของเนื้อผลเม่ำและกำกผลเม่ำ 
       เสกสรร วงค์ศิริ  จารุวรรณ ดรเถื่อน  และกนกอร นักบุญ 

534 ผลของโปตัสเซียมเมตำไบซัลไฟท์และอุณหภูมิของกำรเก็บรักษำต่อคุณสมบัติทำงเคมีกำยภำพและ
จุลินทรีย์ของน้ ำคั้นจำกผลเม่ำ 
       เสกสรร วงค์ศิริ  และกนกอร นักบุญ 

539 กำรพัฒนำวิธีคัดกรองคุณสมบัติพรีไบโอติกในผลผลิตทำงกำรเกษตร 
       สุรพล ใจวงศ์ษา  สาโรจน์ ศริิศันสนียกลุ  และณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม 

544 กำรเก็บรักษำพันธุกรรมพรรณไม้น้ ำไส้ปลำไหลของไทยโดยวิธีกำรท ำเมล็ดเทียม 
       มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ  อมรรัตน์ เสริมวัฒนากลุ  อาภาพร อินทรักษา  และวรางคณา กาซัม 

548 ผลของซำกใบสักทองคลุกและคลุมดินต่อกำรงอกและกำรเจริญเติบโตของข้ำวและหญ้ำข้ำวนก   
      วรรณิศา ครุฑวเิศษ และธนชัสัณห์ พูนไพบลูย์พิพัฒน์ 
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สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
552 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคลี่นความถี่วิทยุในการยับยั้งเชื้อราในมะขามหวานแกะเปลือก (Tamarind indica L.) 

       ชยธร หมอนทอง อรอินทุ์ ประไชโย ศจี สุวรรณศรี ปรติา ธนสุกาญจน์ และปณุฑริกา รัตนตรยัวงศ์  
557 ผลของการใช้สาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีน ร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่่าต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะยงชิด 

       นุชนาฎ ภักดี และพีระศักดิ ์ฉายประสาท 
561 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ท่าลายผลิตผล โดยใช้เทคนิค สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้  

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
       อมัรา ทองกลิ่น และพีระศกัดิ์ ฉายประสาท 

567 อิทธิพลของระยะเวลาพัลซิ่งต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของกุหลาบตัดดอกพันธุ์จิตรา 
       นฤภร เทพสุวรรณ์ วุฒิชัย สายเสาร์ พลกฤษณ์ มณีวระ ดนัย บุณยเกียรติ และพิมพ์ใจ สหีะนาม 

571 อิทธิพลของปุ๋ยวีสต้า เคเอส ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลล่าไยพันธุ์ดอระยะผลแก่ทางการค้า 
       อรอุมา เรืองวงษ ์จันทรา อุปาลี นฤภร เทพสุวรรณ์ และพิมพใ์จ สีหะนาม 

575 ผลของอีทีฟอนต่อการตกค้างในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองในสภาพจ่าลองกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุและการ
ขนส่งทางเรือเพ่ือการส่งออก 
       วีรยุทธ สุทธิรักษ์ เกรียงไกร สุภโตษะ ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน ์และทรรศน์สรัล รตันทัศนีย ์

580 ผลของการใช้ไคโตซานก่อนการเก็บเก่ียวต่อลักษณะปรากฏและการกระตุ้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นอ่อนงา
ระหว่างการเก็บรักษา 
       วธิดา ฉิมสุนทร วาสนา อะนันต ์และสุริยณัห์ สภุาพวานิช 

584 การประเมินการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวดอกกระเจียวส้ม 
       งามพิศ สุดเสนห่์  ศิรกานต์ ศรีธัญรตัน์  ภาณุมาศ โคตรพงศ์  และอุบลวรรณ เพ็งเพ่งพิศ 

587 การสร้างแบบจ่าลองสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวสารโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
       วัชรพงศ์ ศรีแสง 

590 ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลมะหลอดหลังการเก็บรักษา  
       โสภิดา ศรีวิลัยวรรณ และรจุิรา ดีวัฒนวงศ ์

594 ผลของระยะเวลาและอุณหภูมิต่อการใช้คาร์บอนไดออกไซด์บ่มเพ่ือขจัดความฝาดของพลับพันธุ์ ‘XICHU’ (P2) 
       บัวบาง ยะอูป  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ นิภา เขื่อนควบ และอัมรา หล้าวงษา 
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สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
598 ผลของสายพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces และสารอาหารที่ต่างกันต่อปริมาณสารที่ให้กลิ่นต่างๆ ของ

ไวน์โซวีญอง-บลอง 
       ภัทราภรณ์ ศรสีมรรถการ และDoris Rauhut 

601 สารประกอบกลิ่นและการทดสอบแถบชี้วัดคุณภาพมะม่วงน้้าดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 
       ปิยะพงษ์ สอนแก้ว และวรภทัร ลัคนทินวงศ์ 

605 การพัฒนาวิธีสกัดผงบุกด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกลจากบุกเนื้อทราย 
       สุภาวดี แช่ม  และภัทราภรณ์ ศรสีมรรถการ 

609 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่แป้งข้าวกึ่งส้าเร็จรูปเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ จากผักเชียงดา 
       สุภาวดี แช่ม และกรรณิการ ์หมื่นไชยศร ี

612 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ลูกหม่อน และความพึงพอใจของผู้บริโภค 
       ไกรยศ แซ่ลิม้  ศิริขวัญ จันทร์หมื่น และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ 

617 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพเนื้อลิ้นจี่อบแห้ง 
       จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม  และสนอง อมฤกษ์ 

622 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื้อฟักทองพันธุ์โอโตะ 
พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์การค้า 
       ภัทราภรณ์ ศรสีมรรถการ และจานลุักษณ์ ขนบด ี

625 การหาปริมาณเมทานอลและโลหะหนักบางชนิดในไวน์เม่า 
      จารุวรรณ ดรเถื่อน  และกนกอร นักบุญ 

629 ผลของตัวท้าละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถต้านออกซิเดชันของรากมะเม่า 
(Antidesma sp.) 
       จารุวรรณ ดรเถื่อน อัมพร ภศูรีฐาน และพเิชษฐ เทบ ารุง 

633 อิทธิพลของการเติมไวน์หม่อน (Morus alba L.) ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระในไอศกรีม 
      รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา และวิสุทธิ์ วิเศษพานิช 
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สาขาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
637 ลักษณะอาการของโรคและการเข้าท าลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทองใน

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
       นภลภัส บุษบงก์  ปัฐวิภา สงกุมาร  และวีระณยี์ ทองศรี 

645 การใช้เชื้อ Streptomyces spp. ในการควบคุมโรคไหม้ในข้าว 
       พรพรรณ อู่สุวรรณ 

650 การพัฒนาชีวภัณฑ์จาก Bacillus amyloliquefaciens เพ่ือควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา (Curcuma 
alismatifolia) 
       พรนิภา ถาโน  และอังสนา อัครพิศาล 

 

 


