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ปปญหาพวเศษ
ฝฝก งานภาคฤดมร อ
ข น
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549-2550

นวลต กรรมการผลวต มะละกอดวบเสขนพรขอมบรวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยยหลลงการเกกบเกยย
ช ว

ปป 2550
ผลของสภาพควบคจมบรรยากาศตนอคจณภาพทางสรยร ววทยา และจจล ชยวววทยาของมะละกอสจก ตลด แตนงพรขอมบรวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยย
นวลต กรรมเทคโนโลยยหลลงการเกกบเกยย
ช ว
ปป 2551
การใชขเทคนวคทางดขานความเขขมแสง ในการลดการปนเปปอ
ป นของเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยใ
ย นหนนอไมขฝรลงช สดเพชอ
ช การสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาธนบจร ย (ทจนววจย
ล พระจอมเกลขาธนบจร )ย
ปป 2551-2552 การใชขความรขอนในการรลก ษาคจณภาพ และยชด อายจก ารวางจตาหนนายของฝรลงช แปรรมปพรขอมบรวโภคพลนธจก
ย ลมสาลยช และพลนธจแ
ย ปปนสยทองเพชอ
ช การสนงออก (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551-2552 การลดการปนเปปอ
ป นของเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยอ
ย .ย โคไล และซาลโมเนลลาในสมจนไพรสด (ใบกะเพรา และใบสะระแหนน) โดยใชขแสงยมวซ
ย ย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
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ช 5/3/64

หนขา 1 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวจจฑ าทวพ ยย โพธวอ
ธ บ
จ ล

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย

ปป 2553
ผลของสารเคลชอบผววไคโตซาน ตนอการยลบยลงช การเจรวญของเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยใ
ย นหนนอไมขฝรลงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยา
ศาสตรย มก.ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2554-2555 ผลของการฉายแสงยมวซ
ย ต
ย อ
น การลดจตานวนเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยใ
ย นถลว
ช ลวส งปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย
(ศสวท.) คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 ผลของการฉายคลชน
ช ไมโครเวฟตนอการเปลยย
ช นแปลงทางดขานชยวเคมยและกายภาพในถลว
ช ลวส งปปน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล
และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย กตาแพงแสน
ปป 2555-2556 ผลของการฉายรลงสยอล
ล ตราไวโอเลตชนวด ซยตอ
น การเปลยย
ช นแปลงทางดขานชยวเคมยและกายภาพในถลว
ช ลวส งปปน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน
เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย กตาแพงแสน
ปป 2555-2556 ผลของการใชขคลชน
ช ไมโครเวฟตนอการลดปรวมาณเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยใ
ย นถลว
ช ลวส งปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอด
เทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย กตาแพงแสน
ปป 2556-2557 โครงการสนลบสนจนการจลด ตลงช หนนวยววจย
ล คจณภาพและความปลอดภลยของอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอด
เทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 ผลของการใชขส ารเคลชอบกรดฟมมารวคตนอการเปลยย
ช นแปลงทางกายภาพ ชยวเคมย และลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของกะหลชาต ดอกตลด แตนงพรขอมบรวโภค (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 ผลของการใชขส ารเคลชอบกรดฟมมารวคตนอการเปลยย
ช นแปลงทางกายภาพ ชยวเคมย และลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของบรกอกโคลยตด
ล แตนงพรขอมบรวโภค (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 ผลของการใชขส ารเคลชอบกรดฟมมารวคในการลดจตานวนเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยบ
ย นกะหลชาต ดอกตลด แตนงพรขอมบรวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน
เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 ผลของการใชขส ารเคลชอบกรดฟมมารวคในการลดจตานวนเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยบ
ย นบรกอคโคลยตด
ล แตนงพรขอมบรวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน
เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2557-2558 ผลของววธก
ย ารปรจงตนอสารตขานอนจมล
ม อวส ระและการยลบยลงช เชชอ
ช แบคทยเรยยในดอกแค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอด
เทคโนโลยย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557
การใชขส ารเคลชอบผววไคโตซานรนวมกลบการฉายรลงสยยว
ม ซ
ย ต
ย อ
น การรลก ษาคจณภาพและความปลอดภลยจากเชชอ
ช จจล น
ว ทรยยย Escherichia coli และ Salmonella
ssp. ทยป
ช นเปปอ
ป นในหนนอไมขฝรลงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 ศลก ยภาพในการผลวต เครชอ
ช งดชม
ช โปรไบโอตวก จากมะละกอพลนธจแ
ย ขกดตาและพลนธจป
ย ลลก ไมขล าย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2558-2559 หนนวยววจย
ล คจณภาพและความปลอดภลยของอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการสนลบสนจนและสนงเสรวมการววจย
ล กลจม
น ววจย
ล มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ประจตาปปงบประมาณ 2558
ปป 2559-2560 การพลฒนาฟฟล ม
ย ไคโตซานผสมสารยลบยลงช จจล น
ว ทรยยใ
ย นการยลบยลงช แบคทยเรยย Escherichia coli และ Salmonella sp. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
ศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยย
ปป 2559-2560 การศศก ษาปรวมาณสารตขานอนจมล
ม อวส ระในมะละกอ (พลนธยแขกดตา) สมมทตยโช ปรไบโอตวก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยา
ศาสตรย ภาคววชาววทยาศาสตรย มหาววทยาศาสตรยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน นครปฐม
ปป 2559-2560 ผลของพรยไ บโอตวก นมถลว
ช เหลชองตนอการเจรวญของโปรไบโอตวก แบคทยเรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการจลด ตลงช ภาคววชาจจล ชยวววทยา คณะ
ศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2559-2560 ผลของอจณหภมมก
ว ารเกกบรลก ษาตนอการเปลยย
ช นแปลงคจณภาพทางเคมยและจจล น
ว ทรยยข
ย องเครชอ
ช งดชม
ช เพชอ
ช สจขภาพจากใบมะรจม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากทจนสนลบสนจนทจนววจย
ล สาขาชยวววทยา สาขาพลนธจศ าสตรย สาขาชยวเคมย ภาคววชาววทยาศาสตรย ประจตาปป 2559
ปป 2559
การยลบยลงช จจล น
ว ทรยยย Escherichia coli และ Salmonella sp. ของฟฟล ม
ย ไคโตซานผสมโพลยเมอรยเคลยยร ะดลบนาโน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด
หนจนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561
กตาแพงแสน

การผลวต มะละกอสจก อบแหขงพลนธจป
ย ลลก ไมขล ายผสมโปรไบโอตวก แบคทยเรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต

ปป 2560-2561 การยลบยลงช จจล น
ว ทรยยย Escherichia coli และ Salmonella sp. โดยใชขส ารละลายไคโตซานผสมโพลยเมอรยเคลยยร ะดลบนาโน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากโครงการจลด ตลงช ภาคววชาจจล ชยวววทยา
ปป 2561
การประยจก ตยใ ชขส ารละลายไคโตซานรนวมกลบสารดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ในการตรวจภาชนะบรรจจอาหารทยป
ช นเปปอ
ป นดขวยจจล น
ว ทรยยย
Escherichia coli และ Salmonella sp. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการววจย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2561-2562 ผลของอจณหภมมต
ว อ
น การอบแหขงมะละกอสจก ผสมโปรไบโอตวก แบคทยเรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนววจย
ล โครงการจลด ตลงช ภาคววชา
จจล ชยวววทยา คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2562-2563 ผลของอจณหภมมต
ว อ
น การเปลยย
ช นแปลงคจณสมบลตท
ว างกายภาพของสารละลายไคโตซาน-AMP ในภาชนะบรรจจทป
ชย นเปปอ
ป นเชชอ
ช Escherichai coli ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการจลด ตลงช ภาคววชาจจล ชยวววทยา ประจตาปปงบประมาณ 2562 คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2562-2564
มก.

การพลฒนาฟฟล ม
ย ไคโตซานบนงชยค
ช าน pH อลจฉรวยะรวมกลบแอนโทไซยานวนเพชอ
ช บนงชยค
ช วามสดของเนชอ
ช ไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2562-2564
มก.

การพลฒนาฟฟล ม
ย อลจฉรวยะบนงชยค
ช าน pH ไคโตซานผสมแอนโทไซยานวนเพชอ
ช บอกความสดของเนชอ
ช ไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล
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ปป 2563-2564 การประยจก ตยใ ชขฟล
ฟ ม
ย ไคโตซานผสม anthocyanin ในการตรวจวลด คจณภาพของมะเขชอเทศราชวนต
ย ด
ล แตนง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบ
สนจนการววจย
ล โครงการจลด ตลงช ภาคววชาจจล ชยวววทยา ประจตาปปงบประมาณ 2563
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- เพยยรใจ กาแกขว, ธนวต ชยา พจทธมย, Jutatip Poubol, ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of chitosan coating on qualities of fresh-cut green papaya", Agricultural
Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 217-220
- ธนวต ชยา พจทธมย, เพยยรใจ กาแกขว, Jutatip Poubol, ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of hot water treatment on quality changes of fresh-cut green papaya",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 233-236
- ดร.ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, Jutatip Poubol, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of hot water dipping on quality characteristics of fresh-cut guava (cv. Pan
Srithong and Kimjuu)", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 41 (1) (2010) 421-424
- Jutatip Poubol, "Ultraviolet-C treatments for holy basil decontamination of Escherichia coli and Salmonella sp.", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 41 (3/1)
(2010) 401-404
- Jutatip Poubol, พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, "Effect of chitosan coating on microorganisms of asparagus spears", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011)
283-286
- Jutatip Poubol, ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, "Chitosan coating on physiological and quality changes of asparagus spears", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42
(2) (2011) 569-572
- ratchapol pawongrat, นางสาววารวนทรย พากเพยยร, Jutatip Poubol, "Effect of Healthy Drink Formula from Roselle Concentrate with Prune Essence on
Sensory Evaluation Change of Panelist", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3(พวเศษ)) (2012) 448-451
- ratchapol pawongrat, นางสาววารวนทรย พากเพยยร, Jutatip Poubol, "The Effect of Storage Temperature on Changes of Chemical and Microbiological
Qualities of a Healthy Drink from Roselle Concentrate with Prune Essence", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3(พวเศษ)) (2012) 560-563
- Jutatip Poubol, นางสาวพลทธนลนทย ยาทวพ ยย, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Ultraviolet-C Irradiation on the Reduction of Microorganisms in Ground
Peanut", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 645-648
- Jutatip Poubol, นางสาวศวร พ
ว ร สจทธวพฒ
ล นางกมร , Pharima Phiriyangkul, "Effect of Microwave Irradiation on the Reduction of Microorganisms in Ground
Peanut", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 641-644
- Pharima Phiriyangkul, นางสาวกนกพรรณ ชะเอมเทศ, Jutatip Poubol, "Effect of Ultraviolet-C Irradiation on Biochemical, Physiological Properties and
Sensory Evaluation in Ground Peanut", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 544-547
- Pharima Phiriyangkul, นางสาวผกามาศ โกทองยม, Jutatip Poubol, "Effect of Microwave Irradiation on Biochemical, Physiological Properties and
Sensory Evaluation in Ground Peanut", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 540-543
- Jutatip Poubol, น.ส.บจญจวร า เกยยวสลมพลนธย, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Fumaric Acid Coating on the Reduction of Microorganisms on Fresh-cut
Broccoli", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (3) (2013) 314-317
- Pharima Phiriyangkul, น.ส.ธลญญรลต นย โกมล, Jutatip Poubol, "Effect of Fumaric Acid Coating Solutions on Carbohydrate Composition Changes in
Fresh-cut Cauliflower", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (3) (2013) 166-169
- Jutatip Poubol, ลลวต า นวยมสจข, Pharima Phiriyangkul, "Qualities and Sensory Attributes of Fresh-cut Broccoli as Affected by Fumaric Acid Dipping",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (3/1) (2014) 161-164
- Jutatip Poubol, พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Chitosan Solutions on Inhibition of Escherichia coli and Salmonella sp.",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (3/1) (2014) 69-72
- Pharima Phiriyangkul, ไพลวน ศวร ส
ว วลส ดว,ธ Jutatip Poubol, "Effect of Storage Temperature on Quality of Vegetable Humming Bird Flower", วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร 45 (3/1) (2014) 257-260
- ratchapol pawongrat, นางสาวผกามาศ แดงชอบกวจ, Jutatip Poubol, "Development of Herbal Beverage from Moringa oleifera Leaf", วารสารววทยาศาสตรย
เกษตร 45 (2(พวเศษ)) (2014) 277-280
- ratchapol pawongrat, นางสาวฤดย หงสยเจรวญ, Jutatip Poubol, "Effect of Ratio of Adding Milk and Sugar on Sensory Acceptability of Oolong Milk Tea
Product", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2(พวเศษ)) (2014) 573-576
- Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, กนกวรรณ พจม
น นวล , "Effect of Cooking Methods on Carotenoids, Chlorophyll and Sensory Evaluation of Ivy
Gourd Leaves", ว. ววทยย. กษ. 45 (2) (2014) 653-656
- Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, ลลวต า นวยมสจข, "Changing of Carbohydrate Compounds from Dipping with Fumaric acid in Fresh-cut Broccoli
florets", ว. ววทยย. กษ. 45 (2) (2014) 553-556
- Jutatip Poubol, ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of Hot Water Dipping on Microbiological Quality of Fresh-cut ‘Pan Srithong’ Guava",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2) (2014) 437-440
- Jutatip Poubol, พรลดา จอมเมชอง, Pharima Phiriyangkul, "Microbiological Quality of Fresh-cut Cauliflower Dipped in Fumaric Acid Solution", วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2) (2014) 441-444
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- สจภา พนวงนวม
ช , ผนองเพกญ จวต อารยยรย ต
ล นย, อภวร ดย อจทย
ล รลต นกวจ, พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Efficacy of Antagonistic Streptomyces sp. on Controlling
of Damping Off in Cruciferae", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2) (2014) 309-312
- ratchapol pawongrat, Jutatip Poubol, "Antioxidant and Total Polyphenol Content Changes as Affected by Adding Milk and Sugar in Oolong Milk
Tea", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 89-92
- ratchapol pawongrat, Jutatip Poubol, "Effect of Drying Method on Quality of Pomelo Peel and Its Application for Pomelo Healthy Drink", วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 93-96
- Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, รลชฎา เลกจล , "Antioxidant and Phenolic Content Inprobiotic Soymilk (Lactic Acid Bacteria)", ว. ววทยย. กษ. 46 (3)
(2015) 609-612
- Pharima Phiriyangkul, กนกวรรณ พจม
น นวล , Jutatip Poubol, "Effect of Storage Temperature on Quality of Ivy Gourd Leaves", ว. ววทย. กษ. 46 (3) (2015)
307-310
- Jutatip Poubol, ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Microbiological Change of Fresh-cut ‘Pan Srithong’ Guava Treated with Hot Air",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 343-346
- Jutatip Poubol, ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of Hot Air Treated on ‘Pan Srithong’ Guava Fruit on Microbial Changes of
Fresh-cut Guava", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 509-512
- ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, Jutatip Poubol, "Microbiological Change of Fresh-cut ‘Kimju’ Guava as Affected by Hot Air Treatment", วารสารววทยาศาสตรย
เกษตร 46 (3) (2015) 657-660
- Jutatip Poubol, น.ส.นลนทยนภลส ขตาโต, Pharima Phiriyangkul, "Survival of Probiotic Bacterial Species Lactobacillus casei and Lactobacillus acidophilus
in‘Khake Dam’ Papaya Smoothies", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3) (2015) 125-129
- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Soy Milk on the Growth of Probiotic Bacterial Species Lactobacillus casei andLactobacillus
acidophilus", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 41-44
- นางสาวชนวด า ฉวมวารย, ผศ.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Effect of Ultraviolet-C Radiation on Microbial Population Changes in Fresh-cut ‘Red
Maradol’ Papaya", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (3) (2016) 27-30
- นางสาวชนวด า ฉวมวารย, ผศ.พนวด า บจญญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Physiological Changes of Fresh-cut ‘Red Maradol’ Papaya after Dipping of Sodium
Chloride Solution", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (3) (2016) 197-200
- Pharima Phiriyangkul, นลนทยนภลส ขตาโต, Jutatip Poubol, "Antioxidant, Phenolic and Vitamin C Content in Probiotic ‘Khake Dam’ Papaya Smoothie",
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 425-428
- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, "Effect of Chitosan Coating Combined with Ultraviolet C Irradiation on the
Changing of Lignin and Chlorophyll of Asparagus Spear", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 445-448
- นางสาวชลวด า ฉวมวารย, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Effect of Sodium Chloride Solution Dipping on Microbial Population Changes in
Fresh-cut ‘Red Maradol’ Papaya", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 517-520
- น.ส.ชลวด า ฉวมวารย, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Ultraviolet-C Radiation on Physiological Changes of Fresh-cut ‘Red Maradol’
Papaya", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 457-460
- Pharima Phiriyangkul, พวชญา โชคบลณฑวต , Jutatip Poubol, "Sensory Acceptability of Butterfly Pea Probiotic Tea", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2)
(2016) 485-487
- น.ส.ชลวด า ฉวมวารย, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Effect of Sodium Hypochlorite Solution Dipping on Microbial Population Changes of
Fresh-cut‘Red Maradol’ Papaya", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 48 (3) (2017) 253-256
- น.ส.วยร ดา ธนพงศยธรรม, Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, "Effect of Drying Temperature on the Quality of Fresh Cut Ripe ‘Red Maradol’
Papaya", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 661-664
- Pharima Phiriyangkul, นลนทยนภลส ขตาโต, Jutatip Poubol, "Chemical Characterization and Sensory Properties of Probiotic “Khake Dam” Papaya
Smoothies", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 501-504
- Pharima Phiriyangkul, กนกวรรณ พจม
น นวล , Jutatip Poubol, "Impact of Cooking Methods on Phenolic, Vitamin C and Antioxidant Activity in Ivy Gourd
Leaves", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 553-556
- น.ส.ชลวด า ฉวมวารย, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Physiological Changes of Fresh-cut ‘Red Maradol’ Papaya Dipped in Sodium
Hypochlorite Solution", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 117-120
- Jutatip Poubol, ผศ.ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Chitosan Mixed with Nanoscale Clay Solution on Inhibition of
Escherichia coli andSalmonella sp. Contamination of Fruits and Vegetables", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 269-272
- Pharima Phiriyangkul, จลนทวมา กจต เสนา, Jutatip Poubol, "Effect of Storage Temperature on Sensory Evaluation Quality of Sesbania (Sesbania
javanica Miq) Flower", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 50 (3) (2019) 135-138
- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, "Quality of Fresh-cut ‘Red Maradol’ Papaya Supplemented with Probiotic Bacteria", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
2019 (3) (2019) 75-78
- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, "Inhibition of Escherichia coli and Salmonella sp. using Chitosan-gallic Acid Films", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
50 (3) (2019) 264-267
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- Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, "Total Soluble Solid, Carotenoid and Protein Content of Fermented Soy-Milk with Probiotic Bacteria", วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร 50 (2 (Suppl)) (2019) 237-240
- Pharima Phiriyangkul, Jutatip Poubol, นลนทยนภลส ขขาโต, "Browning Iindex and Quality Changes of ‘Khake Dam’ Papaya Smoothies Enriched with
Probiotic", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 50 (2 (Suppl)) (2019) 125-128
ระดลบนานาชาตว
- Jutatip Poubol, "Physiology and microbiological quality of fresh-cut mango cubes as affected by high O2 controlled atmospheres", Journal of Food
Science 70 (6) (2005) M286-M291
- Jutatip Poubol, Prof.Dr.Hidemi Izumi, "Shelf life and microbial quality of fresh-cut mango cubes stored in high CO2 atmosphere", Journal of Food
Science 70 (1) (2005) M69-M74
- Jutatip Poubol, Y. Tsukada, K. Sera, Prof. Dr. Hidemi Izumi, "ON-THE-FARM CONTAMINATION OF SATSUMA MANDARIN FRUIT AT
DIFFERENT ORCHARDS IN JAPAN", Acta Horticulturae 712 (2) (2006) 551-576
- Jutatip Poubol, M. Inada, Y. Takiguchi, Prof. Dr. Hidemi Izumi, "STORAGE QUALITY OF FRESH-CUT LETTUCE TREATED WITH OZONATED
WATER AND STORED IN HIGH CO2 MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING", Acta Horticulturae 746 (2007) 417-424
- Jutatip Poubol, S. Matsuoka, M. Oshima, Prof. Dr. Hidemi Izumi, "QUALITY AND SHELF LIFE OF FRESH-CUT 'NAM DOK MAI' MANGO
STORED IN AIR AND LOW O2 ATMOSPHERES", Acta Horticulturae 804 (2008) 477-484
- Prof. Dr. Hidemi Izumi, Jutatip Poubol, K. Hisa, K. Sera, "Potential sources of microbial contamination of satsuma mandarin fruit in Japan, from
production through packing shed", Journal of Food Protection 71 (3) (2008) 530-538
- Jutatip Poubol, น.ส.ธนวต ยา พจทธมย, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "CHARACTERISTICS OF FRESH-CUT 'KHAKE DAM' AND 'RED MARADOL'
PAPAYAS PROCESSED FROM WHOLE FRUITS STORED AT VARIOUS TEMPERATURES", Acta Horticulturae 804 (2008) 571-576
- Prof. Dr. Hidemi Izumi, Y. Tsukada, Jutatip Poubol, K. Hisa, "On-Farm Sources of Microbial Contamination of Persimmon Fruit in Japan", Journal of
Food Protection 71 (1) (2008) 52-59
- น.ส.ประภาพร ดนานแกขว, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, Jutatip Poubol, "EFFECT OF LOW OXYGEN ATMOSPHERES ON QUALITY AND
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF FRESH-CUT 'RED MARADOL' PAPAYA", Acta Horticulturae 837 (2009) 265-270
- Jutatip Poubol, นางสาวเพยยรใจ กาแกขว, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "QUALITY OF FRESH-CUT 'KHAKE DAM' AND 'RED MARADOL' PAPAYAS AS
AFFECTED BY LOW TEMPERATURES STORAGE", Acta Horticulturae 2010 (858) (2010) 105-109
- Jutatip Poubol, Kukeeratikul, K., Jitareerat, P., "Ultraviolet-C treatments for spearmint decontamination of Salmonella sp. and Escherichia coli", Acta
Horticulturae 875 (-) (2010) 263-268
- Jutatip Poubol, Lichanporn, I., Puthmee, T., Kanlayanarat, S., "Effect of ultraviolet-C irradiation on quality and natural microflora of asparagus
spears", Acta Horticulturae 875 (-) (2010) 257-262
- Jutatip Poubol, ดร.อวนทวร า ลวจน
ล ทรยพ ร, น.ส.ธนวต ยา พจทธมย, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยานรลต นย, "Quality and microbiological changes of asparagus spear
packaged in polyvinylchloride film and treated with ultraviolet- C", Acta Horticulturae 943 (1) (2012) 235-240
- Jutatip Poubol, ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชะวจฒพ
ว ร, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Microbiology and Quality of Fresh-Cut ‘Kimju’ Guava Treated with Hot Water",
Acta Horticulturae 973 (1) (2013) 135-138
- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, "Combination of Chitosan coating and Ultraviolet-C Irradiation for Reducing
Escherichia coli and Salmonella sp. on Asparagus Spears", International Journal of Food Engineering 1 (1) (2015) 50-54
- Jutatip Poubol, ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชะวจฒพ
ว ร, รศ.ดร.ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Guava fruit treated with hot water on microbiological quality of fresh-cut ‘Kimju’
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- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, สจภา พนวงนวม
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- Jutatip Poubol, ผนองเพกญ จวต อารยยรย ต
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- Jutatip Poubol, ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
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การประชจมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกยย
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- Pharima Phiriyangkul, นางสาวลลวต า นวยมสจข, Jutatip Poubol, "Effect of Fumaric Acid Coating on Carbohydrate composition changes in Fresh-cut
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Broccoli", งานประชจมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกยย
ช วแหนงชาตว ครลงช ทยช 11 (2013)
- ratchapol pawongrat, นางสาวผกามาส แดงชอบกวจ, Jutatip Poubol, "Development of Herbal Beverage from Moringa oleifera Leaf", การประชจมววชาการ
และเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 8 (2014)
- ratchapol pawongrat, นางสาวฤดย หงษยเจรวญ, Jutatip Poubol, "Effect of Ratio of Adding Milk and Sugar on Sensory Acceptability of Oolong Milk Tea
Product", การประชจมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 8 (2014)
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florets", การประชจมววชาการและเสนอผลงานววจย
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leaves", การประชจมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 8 (2014)
- สจภา พนวงนวม
ช , ผนองเพกญ จวต อารยยรย ต
ล นย, อภวร ดย อจทย
ล รลต นกวจ, พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Jutatip Poubol, "Efficacy of antagonistic Streptomyces spp. on controlling
of damping off in cruciferae", การประชจมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 8 (2014)
- Jutatip Poubol, ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, "Effect of Hot Water Dipping on Microbiological Quality of Fresh-cut ‘Pan Srithong’ Guava",
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- Jutatip Poubol, พรลดา จอมเมชอง, Pharima Phiriyangkul, "Microbiological Quality of Fresh-cut Cauliflower Dipped in Fumaric Acid solution", การประชจม
ววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 8 (2014)
- Jutatip Poubol, พนวด า บจญฤทธวธ
ธ งไชย, Pharima Phiriyangkul, "Effect of Chitosan Coating on Inhibition of Escherichia coli and Salmonella sp.", งาน
ประชจมววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกยย
ช วแหนงชาตว ครลงช ทยช 12 (2014)
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การเกกบเกยย
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ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 9 (2015)
- ผศ.ดร.ชลยรลต นย เตชวจฒพ
ว ร, ศวร ช
ว ย
ล กลล ยาณรลต นย, Jutatip Poubol, "MicrobiologicalChange in Fresh-cut 'Kimju' Guava as Affected by Hot Air Treatment",
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ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 9 (2015)
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Tea", การประชจมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงช ทยช 9 (2015)
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ช วแหนงชาตว ครลงช ทยช 13 (2015)
- Pharima Phiriyangkul, รลชฎา เลกจล , Jutatip Poubol, "Antioxidant and phenolic content in probiotic soymilk (lactic acid bacteria)", ประชจมววชาการและ
เสนอผลงานววจย
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ข รย ตวก ล
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ล รลต นกวจ, Jutatip Poubol, ดร.กจล นาถ อบสจวรรณ,
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International conference on postharvest pest and diseases management in exporting horticultural crops (PPDM 2012) (2012)
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- Jutatip Poubol, Pharima Phiriyangkul, ดร.พนวด า บจญฤทธวธ
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