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ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

ววทยาการหลลงการเกกบเกกย
ช ว, สรกร ววทยาและเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช วผลไมข ดอกไมขและผลก , สรกร ววทยาไมขผลเขตรขอน

งานส อน
Adv. Plant Growth Regulators in Horticulture
Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.
Advanced Physiology of Horticultural Crops
Advanced Postharvest Technology & Physiology
Amenity Plants
Cell Structure and Function
Computer Appli. for Horticultural Research
Floriculture
Horticultural Science & Technology
Horticultural Science and Technology
Laboratory in Horticulture
Nursery Management
Orchard Management
Orchidology
Ornamental Plants
Plant Bioregulators
Plant Growth Regulators in Horticulture
Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower
Postharvest Technology of Hort. Commodity
Principles of Horticulture
Quality of Fresh Fruits & Vegetables
Research Methods in Horticultural Science
Research Methods in Horticultural Science II
Research Methods in Horticulture Science
Research Techniques in Herticulture
Research Techniques in Horticultural Science
Research Techniques in Horticulture
Selected Topic in Horticulture
Selected Topics in Horticultural Science
Selected Topics in Horticulture
Seminar
Senescence of Horticultural Commodities
Special Problems
Tropical Fruits
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2551 บทบาทของความสลมพลนธยของนนาต และเอทวล น
ก กลบการเสชอ
ช มสภาพและการเกกบรลก ษาดอกบลวหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททน
สนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2551
ความสลมพลนธยร ะหวนางปากใบกลบการดมด นนาต และการคายนนาต ของ
บลวหลวงตลด ดอก
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว มหาววทยาลลยเชกยงใหมน
ปป 2551
เชกยงใหมน

บทบาทของเอทวล น
ก ตนอการเสชอ
ช มสภาพของดอกบลวหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว มหาววทยาลลย

ปป 2551-2553 ผลของอทณหภมมต
ว าตช ตนอการเปลกย
ช นแปลงทางสรกร ววทยาและชกวเคมก และการชะลออาการสะทขานหนาวของผลชมพมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททน
อทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550-2551 บทบาทของความสลมพลนธยของนนาต และเอทวล น
ก กลบการเสชอ
ช มสภาพ และการเกกบรลก ษาดอกบลวหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททน
สนลบสนทนการววจย
ล
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ปป 2552-2554

บทบาทของเอทวล น
ก ตนออาการสะทขานหนาวของกลขวยนนาต วขาและกลขวยหอมทอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2554
การอทด มศศก ษา

การเปลกย
ช นแปลงคารยโบไฮเดรตระหวนางการพลฒนาและการเสชอ
ช มสภาพของดอกบลวหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2553
การยชด อายทผลไมข (สลบปะรด)ฉายรลงสกเพชอ
ช การสนงออกทางเรชอไปสหรลฐอเมรวก า ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานทกป
ช รศก ษาการเกษตรตนาง
ประเทศ กรทงวอชวงตลน ดก.ซก.
ปป 2553-2554 การศศก ษาความสลมพลนธยนาตน และลลก ษณะทางกายววภาคของดอกกลขวยไมข ดอกกทหลาบและดอกบลวหลวง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต
กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว มหาววทยาลลยเชกยงใหมน
ปป 2554-2555 การศศก ษาการเปลกย
ช นแปลงของสารพฤกษเคมกร ะหวนางการเกกบรลก ษาทกอ
ช ณ
ท หภมมต
ว าตช ของสลบปะรดพลนธทป
ย ต
ป ตาเวกยและพลนธทต
ย ราดสกทอง ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว มหาววทยาลลยเชกยงใหมน
ปป 2554-2556
ววจย
ล แหนงชาตว

การพลฒนาคทณภาพและศลก ยภาพการผลวต กลขวยไมขของไทยเพชอ
ช การแขนงขลนในตลาดโลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2554-2556 การยชด อายทก ารปปก แจกลนของกลขวยไมขส กทล หวาย ระยะทกช 2: การประเมวนลลก ษณะฟปโนไทปปของกลขวยไมขด ด
ล แปลงพลนธทก รรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว
ปป 2554
ปป 2555-2558

การประเมวนชนวด และปรวมาณสารตขานอนทมล
ม อวส ระในผลฝรลงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
การพลฒนาศลก ยภาพการผลวต มะพรขาวอนอน เพชอ
ช การสนงออกครบวงจร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2555-2558 การศศก ษาการเปลกย
ช นแปลงทางสรกร ววทยาระหวนางการพลฒนาผล และการสรขางสารในความหอมในมะพรขาวอนอนนนาต หอม ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดข
รลบททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2555-2558 การศศก ษาการเปลกย
ช นแปลงทางสรกร ววทยาระหวนางการพลฒนาผล และการสรขางสารใหขความหอมในมะพรขาวอนอนนนาต หอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2556-2557
ศศก ษา

ศศก ษากลไกและการแสดงออกของยกนทกเช กกย
ช วขของกลบการตกกระของกลขวยไขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอทด ม

ปป 2557-2558

การสรขางสายพลนธทฟ
ย ก
ป ทองเพชอ
ช ผลวต อาหารทกเช ปปนประโยชนยตอ
น สทขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2557-2559

การเพวม
ช ศลก ยภาพการสนงออกผลฝรลงช สดฉายรลงสกส ส
นม หรลฐอเมรวก า ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2558-2559 การคขนหายกนควบคทมลลก ษณะความหอมในมะพรขาวนนาต หอม (Cocos nucifera) และการสรขางฐานขขอมมล เอกลลก ษณยยน
ก ความหอมในมะพรขาวไทย ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชกวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2560

การผลวต มะพรขาวอนอนในสภาพภมมอ
ว ากาศทกก
ช าต ลลงเปลกย
ช นแปลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2558-2560

การศศก ษาอวทธวพ ลของละออกเกสรทกม
ช ผ
ก ลตนอความหอมของมะพรขาวนนาต หอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2558-2560 ศศก ษาการสรขางกะลาระหวนางการพลฒนาผลมะพรขาว และปปจจลยบางประการทกม
ช ผ
ก ลตนอการแตกของผลมะพรขาวอนอนนนาต หอม ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2558

ศลก ยภาพชทมชนเพชอ
ช พลฒนาสมก
น ารผลวต ผลวต ผลเกษตรปลอดภลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2559
โครงการรวบรวมสายพลนธทม
ย ะพรขาวพชน
น เมชองไทยเพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยและใชขประโยชนยทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชกวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2559-2561 โครงการการคขนหายกนความหอมใน ฟปก เขกยว (Benincasa hispida) เพชอ
ช การพลฒนาสายพลนธทฟ
ย ก
ป เขกยวหอมสนต
ส ลาดทางเลชอกใหมนและการพลฒนา
ผลวต ภลณฑยร ะดลบอทต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยกแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559-2562 กระบวนการเสชอ
ช มสภาพในไมขตด
ล ดอกเขตรขอนและสารจากกขอนเรณมเรนงการเสชอ
ช มสภาพในกลขวยไมขหวาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต
กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว มหาววทยาลลยเชกยงใหมน
ปป 2560
การรวบรวมรลก ษาสายพลนธทม
ย ะพรขาวและพลฒนาฐานขขอมมล รหลส พลนธทก รรมมะพรขาวพชน
น เมชองไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชกวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560-2561 การใชขประโยชนยเชชอ
น พลนธทก รรมมะเขชอ (Solanum melongena)เพชอ
ช การพลฒนาพลนธยก
ส ารคขาและทนทานตนอสภาพรขอนและแหขงแลขง ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพลฒนาเทคโนโลยกก ารจลด เกกบและจตาแนกเชชอ
น พลนธทก รรมพชชผลก ทกม
ช ศ
ก ก
ล ยภาพ เพชอ
ช การใชขประโยชนยใ นการพลฒนาเปปนสวนคขาเกษตร การพลฒนาพลนธทย
การตรวจสอบและการผลวต เมลกด พลนธทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

การประเมวนความแกนผลฝรลงช ดขวยสมบลตเว ชวงเสกยง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560-2563

การปรลบปรทงพลนธทฟ
ย ก
ป ทองสายพลนธทใ
ย หมนเพชอ
ช สารสตาคลญ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560-2563

การปรลบปรทงพลนธทม
ย ะละกอเพชอ
ช เพวม
ช ปรวมาณสารสตาคลญ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561
การรวบรวมพลนธทม
ย ะนาวเพชอ
ช ววเคราะหยความสลมพลนธยทางพลนธทก รรมดขวยเทคนวคเครชอ
ช งหมายโมเลกทล เพวม
ช ศลก ยภาพการผลวต มะนาวเชวงอทต สาหกรรม ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2561

โครงการรวบรวมและอนทร ก
ล ษยมะพรขาวพชน
น เมชองไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชกวภาพ (องคยก ารมหาชน)
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ปป 2561-2562 รมปแบบการบมร ณาการระหวนางชทมชน หนนวยงานภาครลฐ หนนวยงานภาคเอกชน และสถาบลนการศศก ษาเพชอ
ช การขลบเคลชอ
ช นการประยทก ตยใ ชขหลลก ปรลชญา
ของเศรษฐกวจพอเพกยงในการพลฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2561-2564 การแสดงออกของยกนในกระบวนการสลงเคราะหยและการสนงถนายสลญญาณเอทวล น
ก กลบการสะทขานหนาวในกลขวย และการตายโดยกตาหนดของเซลลยก บ
ล
กระบวนการตกกระในกลขวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว
ปป 2562-2563 การถอดรหลส พลนธทก รรมกลขวยดขวย Next Generation Sequencing เพชอ
ช ใชขใ นการศศก ษาพลนธทก รรมและการปรลบปรทงพลนธทก
ย ลขวยดขวย Marker
Assisted Selection (ปป 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาบรรจทภณ
ล ฑยส าต หรลบการเพาะปลมก พชชเศรษฐกวจจากพลาสตวก ฐานชกวภาพและวลส ดทเหลชอใชขทางการเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 ผลของนนาต นาโนบลบเบวล ตนอเชชอ
น จทล น
ว ทรกยใ
ย นนนาต ปปก แจกลนและคทณภาพของกลขวยไมขหวายพลนธทข
ย าวสนานตลด ดอก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากศมนยย
นวลต กรรมเทคโนโลยกหลลงการเกกบเกกย
ช ว
ปป 2562-2563
เกษตร (สวก.)

โรคเหกย
ช วของกลขวย: โรคพชชอทบต
ล ใ
ว หมนใ นประเทศไทยและการจลด การแบบบมร ณาการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ

ปป 2561-2564

ศมนยยเชชอ
น พลนธทก รรมพชชแหนงประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2564 การรวบรวมเชชอ
น พลนธทก รรมกลขวยหอมและกลขวยพลนธทป
ย าป บางชนวด เพชอ
ช การใชขประโยชนยเชวงพาณวชยย และศลก ยภาพในการพลฒนาพลนธทย ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wachiraya Imsabai, น.ส.นรวศ รา ชนวงบทญศรก, "Reduction of Shoot and Root Sprouting of Lemongrass after Harvest.", Agricultural Science Journal (
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (6) (2006) 329-332
- Wachiraya Imsabai, "Delay in bud opening of jasmine flowers during storage.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 38 (5)
(2007) 13-16
- ลตาแพน ขวลญพมล , ทวพ วรรณ จลนทรยมณก, Wachiraya Imsabai, "Effect of Curcumin and Ethanol on Vase Life of Cut Rose cv. White Christmas",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008)
- Wachiraya Imsabai, น.ส.ปรารถนา ไปเหนชอ, "Effect of Hydrocooling on Quality of White Champaka Flower during Storage", Agricultural Science
Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3(Suppl.)) (2008) 254-257
- ไมตรก มลณยานนทย, Parson Saradhuldhat, Wachiraya Imsabai, "Effects of gamma radiation on postharvest quality of 'Ear Sakul' and 'Kaow Sanan'
Dendrobiums", วารสารววจย
ล และสนงเสรวมววชาการเกษตร 26 (3) (2009) 12-19
- ทวพ วรรณ จลนทรยมณก, ลตาแพน ขวลญพมล , Wachiraya Imsabai, "Effect of 1-Methylcyclopropene in Combination with Holding Solution on Vase Life of Cut
Roses cv.White Christmas", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 71-74
- Wachiraya Imsabai, นางสาวเพชรรลต นย เนตรลลก ษณย, "Effects of gibeberellic acid (GA3) on quality and sugar change of lotus flower (Nelumbo nucifera
Gaertn cv. Sattrabutra)", วารสารเกษตร 29 (1) (2013) 19-27
- น.ส.ปรกยาภรณย ลกธ
น ต
ว ,ว Lop Phavaphutanon, Wachiraya Imsabai, "Flower Stem Blockage in Cut Orchid, Lotus, and Canna", วารสารเกษตร 30 (1)
(2014) 49-59
- Anyamanee Auvuchanon, Wachiraya Imsabai, "Evaluation of Thai Melon Morphology for Germplasm Utilization", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา ฉบลบ
พวเศษ 33 (1) (2015) 184-189
- เพชรรลต นย เนตรลลก ษณย, ดวงกมล ศศววฒ
ล นพร, Wachiraya Imsabai, "Effect of High Oxygen Concentration on the Expression of Associated-Senescent
Spotting Genes in ‘Sucrier’ Banana", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3/1) (2015) 190-194
- นายณลฐชนนทย มณกร ต
ล นย, Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "Effect of Watering on Fruit Cracking of Young Aromatic Coconut", วารสารพชช
ศาสตรยส งขลานครวนทรย ฉบลบพวเศษ 3 (1 (M04)) (2016) 32-37
- น.ส.พรทวพ ยย ตรงชชน
ช , Wachiraya Imsabai, "Effects of Maturity Stage and Storage Temperature on Aroma Change and Flower Opening of jasmine
Flower", วารสารพชชศาสตรยส งขลานครวนทรย ฉบลบพวเศษ 3 (II (M07)) (2016) 7-12
- ปปน
ป โลหะววทยากทล , Wachiraya Imsabai, Paweena Chuenwarin, Piyanath Pagamas, Anyamanee Auvuchanon, "The Study of Appropriate
Beta-Carotene Measurement for Pumpkin Variety Selection", วารสารพชชศาสตรยส งขลานครวนทรย 4 (1) (2017) 8-13
- สทภาณก นามบทต ร, Wachiraya Imsabai, "The Relationship between Soluble Solids Content and Vase Life of Dendrobium Cut Flowers", วารสารววทยา
ศาสตรยและการจลด การ 1 (1) (2018) 79-87
- ภมวไนย ไชยชทมภม, Wachiraya Imsabai, วรลลก ษณย ประยมร มหวศ ร, Yongyut Plubjapoa, Anyamanee Auvuchanon, "Beta-carotene Content Evaluation of F1
Hybrid Pumpkins for Processing", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 37 (4) (2019) 581-589
- ภลทราภรณย หนมส ท
ว ธว,ธ Wachiraya Imsabai, Pharima Phiriyangkul, Jingtair Siriphanich, "Effect of 1-Methylcyclopropene Powder in Controlling Longkong
Fruit Drop during Storage", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 50 (3) (2019) 19-22
- อลวษา ภมป
น ระเสรวฐ, Wachiraya Imsabai, Siwaret Arikit, Ratri Boonruangrod, "Xenia Effect on Aroma of Aromatic Coconut (Cocos nucifera L.)", วารสาร
พชชศาสตรยส งขลานครวนทรย 6 (4) (2019) 25-31
พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
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ระดลบนานาชาตว
- Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, W.G. van Doorn, "Effect of precooling and ethylene absorbent on the quality of Dendrobium ‘Pompadour’
flowers", Acta Horticulturae 669 (2005) 367-371
- Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Physiological and biochemical changes during banana ripening and finger drop",
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 39 (2) (2006) 211-216
- Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, "The structure and biochemical changes during finger drop in ripening bananas. ", Thai Journal of Agriculture
Science 40 (3-4) (2007) 127-132
- น.ส.ววชด
ท า สมสนวน, Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, Kawit Wanichkul, "A Study on Postharvest Physiological Changes of Java Apple (Syzgium
samarangense (Blume) Merr. & Perry cv. Thabthimchan) Fruits", Thai Journal of agricultural Science 39 (3) (2008) 139-142
- C.Z. Jiang, F. Lu, Wachiraya Imsabai, S. Meir, M.S. Reid, "Silencing polygalacturonase expression inhibits tomato petiole abscission. ", Journal of
Experimental Botany 59 (4) (2008) 973-979
- สททน
ว กลนยะมก, Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, Wouter G. van Doorn, "The transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla (Manilkara
zapota) fruit is negatively regulated by ethylene. ", Functional Plant Biology 35 (12) (2008) 1205-1211
- Kirasak, K, Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, van Doorn, WG, "Do mitochondria in Dendrobium petal mesophyll cells form vacuole-like vesicles?",
PROTOPLASMA 241 (1-4) (2010) 51-61
- Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Role of ethylene in the lack of floral opening and in petal blackening of cut lotus (Nelumbo
nucifera) flowers", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 58 (1) (2010) 57-64
- L. Yin-Chih, Wachiraya Imsabai, M.S. Reid, C. Wagstaff, J. Cai-Zhong, "A universal primer for isolation of fragment of a gene encoding phytoene
desaturase for use in virus-iduced gene silencing (VIGS) studies", Acta Horticulturae 877 (-) (2010) 1697-1704
- Wachiraya Imsabai, van Doorn, W.G., "Effects of auxin, gibberellin, and cytokinin on petal blackening and flower opening in cut lotus flowers
(Nelumbo nucifera)", Postharvest Biology and Technology 75 (-) (2013) 54-57
- Wachiraya Imsabai, Leethiti, P., Netlak, P., van Doorn, W.G., "Petal blackening and lack of bud opening in cut lotus flowers (Nelumbo nucifera):
Role of adverse water relations", Postharvest Biology and Technology 79 (-) (2013) 32-38
- Lerslerwong, L., Rugkong, A., Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, "The harvest period of mangosteen fruit can be extended by chemical control of
ripening-A proof of concept study", Scientia Horticulturae 157 (-) (2013) 13-18
- Nualwijit, N., Lerslerwong, L., Wachiraya Imsabai, "Ripening delay and reduction of free fatty acids of oil palm fruit Inresponse to
1-methylcyclopropene", Acta Horticulturae 1011 (-) (2013) 343-350
- Kamdee, C, Wachiraya Imsabai, Kirk, R, Allan, AC, Ferguson, IB, Saichol Ketsa, "Regulation of lignin biosynthesis in fruit pericarp hardening of
mangosteen (Garcinia mangostana L.) after impact", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 97 (-) (2014) 68-76
- Wachiraya Imsabai, นางสาวววชด
ท า สมสนวน, Saichol Ketsa, "Effect of Low Temperature on Physiological and Biochemical Changes in Java Apple
‘Thabthimchan’", Acta Horticulturae 1079 (-) (2015) 243-248
- Sirikesorn, L., Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "Ethylene-induced water soaking in Dendrobium floral buds, accompanied by
increased lipoxygenase and phospholipase D (PLD) activity and expression of a PLD gene", Postharvest Biology and Technology 108 (-) (2015)
48-53
- นายนพพร จรมญชนมย, Wachiraya Imsabai, Krisana Krisanapook, "Comparison of RNA extraction methods in Thai aromatic coconut water",
Songklanakarin Journal of Science and Technology 37 (5) (2015) 533-537
- ปปยนทช ศรชลย, ดร.รลก ชนก โคโต, ดร.ปารวชาตว เบวร น
ย ส, Sontichai Chanprame, Wachiraya Imsabai, Sermsiri Chanprame, "Genetic Transformation of
Dendrobium Sonia Earsakul with Antisense Carica papaya ACO1 Gene", Modern Applied Science 9 (12) (2015) 125-133
- Shah Md Monir Hossain, Wachiraya Imsabai, Thammasak Thongket, "Growth and Quality of Hydroponically Grown Lettuce (Lactuca sativa L.)
Using Used Nutrient Solution from Coconut-Coir Dust and Hydroton Substrate", Advances in Environmental Biology 10 (4) (2016) 67-79
- ชาตรก แสนสทข, สามารถ วลนชะนะ, Kiattawee Choowongkomon, สทก ญ
ล ญา วงศยพ รชลย, ทวพ ยา ไกรทอง, Wachiraya Imsabai, เอกวลต ฒย ชลยชมภม, ววนต
ว ชาญ รชน
ช ใจ
ชน, ธกร ยททธ ตมจ
ข น
ว ดา, Apichart Vanavichit, Siwaret Arikit, "De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like”
aroma in coconut (Cocos nucifera L.)", Plant Science 252 (-) (2016) 324-334
- Supatida Abdullakasim, Meenpran, S., Wachiraya Imsabai, Parson Saradhuldhat, "PRE-HARVEST CALCIUM NITRATE APPLICATION REDUCES
FLORET BUD DROP OF DENDROBIUM SONIA ‘EARSAKUL’", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 22 (2)
(2016) 10-17
- Krisana Krisanapook, Jaroonchon, N., Wachiraya Imsabai, "Physiological Traits and 2-Acetyl-1-Pyrroline Development of Aromatic Coconut Fruit",
Acta Horticulturae 2016 (1129) (2016) 79-84
- เพชรรลต นย เนตรลลก ษณย, Wachiraya Imsabai, "Role of carbohydrates in petal blackening and lack of flower opening in cut lotus (Nelumbo nucifera)
flowers", Agriculture and Natural Resources 50 (1) (2016) 32-37
- Jaroonchon, N., Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "The development of 2 acetyl-1-pyrroline (2-AP)in Thai aromatic coconut",
Songklanakarin Journal of Science and Technology 39 (2) (2017) 179-183
พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 20/9/63
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- Wachiraya Imsabai, A. Laongkaew, "A survey of ethylene response in Dendrobium cut-flower hybrids", Acta Horticulturae 2017 (1167) (2017)
399-406
- Kamonwan Sangsoy, Orarat Mongkolporn, Wachiraya Imsabai, Kietsuda Luengwilai, "Papaya carotenoids increased in Oxisols soils", Agriculture
and Natural Resources 51 (4) (2017) 253-261
- Thongkum, M., Wachiraya Imsabai, Burns, P., McAtee, P.A., Schaffer, R.J., Allan, A. C., Saichol Ketsa, "The effect of 1-methylcyclopropene
(1-MCP) on expression of ethylene receptor genes in durian pulp during ripening", Plant Physiology and Biochemistry 125 (2018) 232-238
- Salaemae, N, Satoh, S, Wachiraya Imsabai, Takeda, S, Kaewsuksaeng, S, "The combination of EthylBloc Sachet and 2,4-pyridinedicarboxylic acid
reduces petal blackening and prolongs vase life of cut flowers of lotus (Nelurnbo nucifera Gaerth) cvs. Sattabongkot and Saddhabutra", SCIENTIA
HORTICULTURAE 240 (2018) 133-138
- Taesakul, P, Wachiraya Imsabai, Jingtair Siriphanich, "Fruit drop at the junction between the calyx and fruit of longkong (Lansium domesticum
Corr.) does not depend on ethylene or the induction of cell wall degrading enzymes", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 144 (2018)
77-85
- Salaemae, N., Satoh, S., Wachiraya Imsabai, Takeda, S., Kaewsuksaeng, S., "The combination of EthylBloc Sachet and 2,4-pyridinedicarboxylic
acid reduces petal blackening and prolongs vase life of cut flowers of lotus (Nelumbo nucifera Gaerth) cvs. Sattabongkot and Saddhabutra", Scientia
Horticulturae 240 (2018) 133-138
- Sirinad Noypitak, Wachiraya Imsabai, Worawat Noknoi, Supasuta Karoojee, Anupun Terdwongworakul, Hikaru Kobori, "Detection of cracked shell
in intact aromatic young coconut usingnear infrared spectroscopy and acoustic response methods", Journal of Food Measurement and
Characterization 13 (3) (2019) 1991-1999
- Wachiraya Imsabai, ธวด านลนทย คตาหลขา, "Study on pre- and postharvest physiology of water hyacinth [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] flowers",
Acta Horticulturae 2019 (1240) (2019) 21-25
- น.ส.กลญญาณลฐ นวคนธา, Krisana Krisanapook, Wachiraya Imsabai, "Fruit growth, endocarp lignification, and boron and calcium concentrations in nam
hom (aromatic) coconut during fruit development", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (J. ISSAAS) 25 (1)
(2019) 21-31
- นาวสาวฐวตพ
ว ร สทวารก, Lop Phavaphutanon, Wachiraya Imsabai, "Simulation of sea shipment of Vanda Orchids", Acta Horticulturae 1262 (-) (2019)
235-240
- S. Ketsakul, Wachiraya Imsabai, K. Tangtrakulwanich, Anyamanee Auvuchanon, "Identification of genes controlling fruit shape in Thai pumpkin
(Cucurbita moschata Duch.)", International Journal of Agricultural Technology 16 (3) (2020) 629-640
- ดร.ปปยนทช ศรชลย, W.G.van Doorn, Wachiraya Imsabai, ดร.ปารวชาตว เบวร น
ย ส, Sermsiri Chanprame, "Dendrobium orchids carrying antisense ACC
oxidase: small changes in flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and abscission of flowers", Transgenic Research 29
(4) (2020) 429-442
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wachiraya Imsabai, ณลฏฐณวช ปปยะกาญจนย, "The Role of Ethylene Action Inhibitors on Senescence of Nelumbo nucifera ‘Album Plenum’ Flowers
", การสลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกกย
ช วแหนงชาตว ครลงน ทกช 6 (2008)
- Wachiraya Imsabai, น.ส.ววชด
ท า สมสนวน, Saichol Ketsa, "A Study on Postharvest Physiological Changes of Java Apple (Syzygium samarangense
(Blume) Merr. & Perry cv. Thathimchan) Fruits", การสลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกกย
ช วแหนงชาตว ครลงน ทกช 6 (2008)
- น.ส.กาญจนา กวร ะศลก ดว,ธ Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, "Programmed Cell Death of Dendrobium orchid flowers induced by ethylene during
senescence", การสลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกกย
ช วแหนงชาตว ครลงน ทกช 6 (2008)
- น.ส.ทวพ วรรณ จลนทรยมณก, อ.ดร.ลตาแพน ขวลญพมล , Wachiraya Imsabai, "Effect of Curcumin and Ethanol on Vase Life of Cut Roses cv. 'White Cristmas'",
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ว ย
ล อาวทโส สกว. ครลงน ทกช 8 (2008)
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การเกกบเกกย
ช วแหนงชาตว ครลงน ทกช 7 (2009)
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- น.ส.เพชรรลต นย เนตรลลก ษณย, Ratri Boonruangrod, Wachiraya Imsabai, "Study on the Comparison of Postharvest Quality Traits of Cultivated Hybrid
Bananas with Different Genome Composition", การประชทมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกกย
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Quality of Dendrobium flower after methyl bromide fumigation", การประชทมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกกย
ช วแหนงชาตว ครลงน ทกช 15 (2017)
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- จทตพ
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Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals (2016)
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flowers", International Symposium on Wild Flowers and Native Ornamental Plants (2017)
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