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สรรรววทยาและเทคโนโลยรหลลงการเกกบเกรยก วของผลวตผลสดพพชสวน

โครงการววจยบ
ปป 2541-2544 การศศกษาสารฟปนอดวกและเอนไซมยทเกร กรยก วขของกลบการแขกงตลวของเปลพอกผลมลงคตดหลลงการตกกระทบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบ
สนตนการววจยล
ปป 2547-2551 การสสงเสรวมกลตมส ววจยล และพลฒนาสรรรววทยาหลลงการเกกบเกรยก วของผลวตผลพพชสวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
ปป 2549

การถสายทอดการผลวตไมขผลบางชนวดสสงครลวการบวนไทย ( ผผรข วส มโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากบรวษทล การบวนไทย (มหาชน) จสากลด และ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2548-2550 การถสายทอดเทคโนโลยรหลลงการเกกบเกรยก วเพพอก ลดความเสรยหายและยพดอายตการเกกบรลกษาผลก ผลไมข และดอกไมขสดเพพอก การสสงออก ( ผผรข วส มโครงการ ) ไดขรบล ทตนจาก
ทตนอตดหนตนววจยล มก.
ปป 2549

การศศกษากลไกและการลดความเสรยหายของพรวกเผกดระหวสางการเกกบรลกษาทรอก ณ
ต หภผมตว าสก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากทตนอตดหนตนววจยล มก.

ปป 2551

การพลฒนาสรผวว ของผลมลงคตดระหวสางการเจรวญเตวบโตและหลลงการเกกบเกรยก ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากทตนอตดหนตนววจยล มก.

ปป 2552

การควบคตมการสตกของผลมลงคตดหลลงการเกกบเกรยก ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากทตนอตดหนตนววจยล มก.

ปป 2552-2555 สรรรววทยาและชรวเคมรหลลงการเกกบเกรยก วของผลวตผลพพชสวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากทตนอตดหนตนววจยล มก.
ปป 2551-2552 การพลฒนาเทคโนโลยรการเกกบรลกษาและการขนสสงทางเรพอเพพอก การสสงออกผลกลขวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหสงชาตว
ปป 2551-2554 สรรรววทยาและชรวเคมรหลลงการเกกบเกรยก วของผลวตผลพพชสวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล สสานลกงานคณะกรรมการอตดม
ศศกษา และมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2555 โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก รตนส ทรก 10 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
ปป 2552-2555 โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก รตนส ทรก 11 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
ปป 2552-2555 สรรรววทยาและชรวเคมรหลลงการเกกบเกรยก วของผลวตผลพพชสวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล สสานลกงานคณะกรรมการอตดม
ศศกษา และมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2556 โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก รตนส ทรก 12 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
ปป 2553-2556 โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก รตนส ทรก 13 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
ปป 2554-2557 โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก รตนส ทร1ก 3 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขรบล ทตนจากสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Saichol Ketsa, "ภาวะโลกรขอน: ผลกระทบตสอพพช", วารสารววจยล ระบบสาธารณสตข 3 (2) (2009) 203-211
- สมชลย บวรกวตตว, Saichol Ketsa, "การบรวโภคเนพอน วลวกลบภาวะโลกรขอน", วารสารววจยล ระบบสาธารณสตข 4 (1) (2010) 2-3
- สมชลย บวรกวตตว, Saichol Ketsa, "กสาเนวดเสขนใยหวนในปอด", วารสารววจยล ระบบสาธารณสตข 4 (4) (2010) 458-459
- สตกฤษฏวฏ เมธาประสวทธว,ฏ Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Thunya Taychasinpitak, Saichol Ketsa, "Effect of Temperature on Quality during Storage of
Globba Bulb", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3/1) (2011) 363-366
ระดลบนานาชาตว
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- 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
- Bunya-atichart, K, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "High floral bud abscission and lack of open flower abscission in Dendrobium cv. Miss Teen: rapid
reduction of ethylene sensitivity in the abscission zone", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 33 (6) (2006) 539-546
- Saichol Ketsa, Wisutiamonkul A., Van Doorn W.G., "Auxin is required for pollination-induced ovary growth in Dendrobium orchids.", Functional Plant
Biology 33 (9) (2006) 887-892
- Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn, "Temperature effects on peel spotting in ‘Sucrier’ banana fruit", Postharvest
Biology and Technology 39 (3) (2006) 285-292
- Uthaichay, N, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "1-MCP pretreatment prevents bud and flower abscission in Dendrobium orchids", POSTHARVEST
BIOLOGY AND TECHNOLOGY 43 (3) (2007) 374-380
- Maneenuam, T, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "High oxygen levels promote peel spotting in banana fruit", POSTHARVEST BIOLOGY AND
TECHNOLOGY 43 (1) (2007) 128-132
- Saengpook, C, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Effects of relative humidity on banana fruit drop", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 45 (1)
(2007) 151-154
- Noichinda, S, Bodhipadma, K, Mahamontri, C, Narongruk, T, Saichol Ketsa, "Light during storage prevents loss of ascorbic acid, and increases glucose
and fructose levels in Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra)", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 44 (3) (2007) 312-315
- Boonsiri, Krissana, Saichol Ketsa, van Doorn, Wouter G., "Seed browning of hot peppers during low temperature storage", Postharvest Biology and
Technology 45 (3) (2007) 358-365
- Noichinda, S., Bodhipadma, K., Singkhornart, S., Saichol Ketsa, "Changes in pectic substances and cell wall hydrolase enzymes of mangosteen
(Garcinia mangostana) fruit during storage", New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 35 (2) (2007) 229-233
- Promyou, S., Saichol Ketsa, Van Doorn, W.G., "Effect of surface coating on ripening and early peel spotting in 'Sucrier' banana (Musa acuminata)", New
Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 35 (2) (2007) 259-265
- Rungruchkanont, K, Saichol Ketsa, อรวรรณ ชลชวาลยยการพาณวชยย, van Doorn, WG, "Endogenous auxin regulates the sensitivity of Dendrobium (cv. Miss
Teen) flower pedicel abscission to ethylene", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 34 (10) (2007) 885-894
- Saichol Ketsa, Chinprayoon,s., "Effect of holding solutions on vase life of cut Miniature Roses", Acta Horticulturae 2007 (751) (2007) 459
- Saichol Ketsa, "Effect of Sodium Dichloroisocyanurate and Sucrose on Vase Life of Cut Roses", Acta Horticulturae 2007 (751) (2007) 465
- 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
- L. Lerslerwong, Saichol Ketsa, "Autocatalytic Ethylene Production by Dendrobium Flowers during Senescence Induced by Exogenous Ethylene", Thai
Journal of agricultural Science 41 (3-4) (2008) 91-99
- Dangcham, S, Bowen, J, Ferguson, IB, Saichol Ketsa, "Effect of temperature and low oxygen on pericarp hardening of mangosteen fruit stored at low
temperature", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 50 (1) (2008) 37-44
- สตทนว กลนยะมร, 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
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- Promyou, S, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Hot water treatments delay cold-induced banana peel blackening", POSTHARVEST BIOLOGY AND
TECHNOLOGY 48 (1) (2008) 132-138
- Luangsuwalai, K, Saichol Ketsa, Wisutiamonkul, A, van Doorn, WG, "Lack of visible post-pollination effects in pollen grains of two Dendrobium
cultivars: relationship with pollinia ACC, pollen germination, and pollen tube growth", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 35 (2) (2008) 152-158
- น.ส.ววชดต า สมสสวน, 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
- Palapol, Y, Saichol Ketsa, Kui Lin-Wang, Ian B. Ferguson, Andrew C. Allan, "A MYB transcription factor regulates anthocyanin biosynthesis in
mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening", PLANTA 229 (6) (2009) 1323-1334
- Kanika Kamdee, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana", POSTHARVEST
BIOLOGY AND TECHNOLOGY 52 (3) (2009) 288-293
- Lerslerwong L, Saichol Ketsa, van Doorn, Wouter G., "Protein degradation and peptidase activity during petal senescence in Dendrobium cv. Khao
Sanan", Postharvest Biology and Technology 52 (1) (2009) 84-90
- Palapol, Y., Saichol Ketsa, Stevenson, D., Cooney, J. M, Allan, A.C., Ferguson, I.B., "Colour development and quality of mangosteen (Garcinia
mangostana L.) fruit during ripening and after harvest", Postharvest Biology and Technology 51 (3) (2009) 349-353
- Thitima Wongsheree, Saichol Ketsa, van Doorn WG, "The relationship between chilling injury and membrane damage in lemon basil (Ocimum x
citriodourum) leaves", Postharvest Biology and Technology 51 (1) (2009) 91-96
- Saichol Ketsa, "Additional effect of 1-MCP and modified atmosphere packaging (MAP) on the storage life of banana fruit", Acta Horticulturae 880 (1)
(2010) 353-360
- Saichol Ketsa, น.ส.อารรยรย ตล นย การตณสถวตยยชยล , "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Acta Horticulturae 877 (-) (2010)
1729-1734
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, "Cultivar difference in peel blackening of banana (Musa spp.) fruit during low temperature storage", Acta
Horticulturae 879 (-) (2010) 393-400
- 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
- Kunyamee, S, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Gene expression of cell-wall degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruit", ScienceAsia 36 (1)
(2010) 18-25
- 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
- Saichol Ketsa, ภาณตมาศ โคตรพงษย, Wouter G. van Doorn, "A white mutant of Malay apple fruit (Syzygium malaccense)lacks transcript expression and
activity for the last enzymeof anthocyanin synthesis, and the normal expressionof a MYB transcription factor", Functional Plant Biology 38 (1) (2011)
75-86
- Banthoengsuk, S., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "1-MCP partially alleviates dehydration-induced abscission in cut leaves of the fern Nephrolepis
cordifolia", Postharvest Biology and Technology 59 (3) (2011) 253-257
- Piriyavinit, P., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "1-MCP extends the storage and shelf life of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit", Postharvest
Biology and Technology 61 (1) (2011) 15-20
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- Van Doorn, W.G., Kirasak, K., Sonong, A., Srihiran, Y., Van Lent, J.W.M., Saichol Ketsa, "Do plastids in Dendrobium cv. Lucky Duan petals function
similar to autophagosomes and autolysosomes?", Autophagy 7 (6) (2011) 584-597
- Chidtragool, S, Saichol Ketsa, Bowen, J, Ferguson, IB, van Doorn, WG, "Chilling injury in mango fruit peel: Cultivar differences are related to the activity
of phenylalanine ammonia lyase", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 62 (1) (2011) 59-63
- กนกพร บตญญอตวชาตว, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn, "Ethylene-sensitive and ethylene-insensitive abscission in Dendrobium: Correlation with
polygalacturonase activity", Postharvest Biololgy and Technology 60 (1) (2011) 71-74
- น.ส.กาญจนา เหลพองสตวาลลย, Saichol Ketsa, Dr W.G. van Doorn, "Ethylene-regulated hastening of perianth senescence after pollination in Dendrobium
flowers is not due to an increase in perianth ethylene production", Postharvest Biology and Technology 62 (3) (2011) 338-341
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doornd, "Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.)
flowers", Postharvest Biology and Technology 64 (1) (2012) 104-110
- Apita Bunsiri, Paull, RE, Saichol Ketsa, "Increased activities of phenyalanine ammonia lyase, peroxidase, and cinnamyl alcohol dehydrogenase in
relation to pericarp hardening after physical impact in mangosteen (Garcinia mangostana L.)", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE &
BIOTECHNOLOGY 87 (3) (2012) 231-236
- Saovalak Phetsirikoon, Saichol Ketsa, Wouter G. Wouter, "Chilling injury in Dendrobium inflorescences is alleviated by 1-MCP treatment", Postharvest
Biology and Technology 67 (1) (2012) 144-153
- Saichol Ketsa, Narisa Uthaichay, "Effect of 1-MCP on Senescence of Dendrobium Flowers in SimulatedShipment for Export", Acta Horticulturae 945 (1)
(2012) 375-380
- นฤมล มาแทน, นวรรล ดร มาแทน, Saichol Ketsa, "Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil againstAspergillus niger on
rubberwood", International Biodeterioration & Biodegradation 75 (1) (2012) 150-157
- นฤมล มาแทน, นวรนล ดร มาแทน, Saichol Ketsa, "Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge(Lepironia articulata) treated with heat-cured lime oil",
Journal of Applied Microbiology 115 (2) (2013) 376-381
- ละอองศรร ศวรเว กษร, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn, "Low temperature-induced water-soaking of Dendrobium inflorescences: Relation with
phospholipase D activity, thiobarbaturic-acid-staining membrane degradation products, and membrane fatty acid composition", Postharvest Biology and
Technology 80 (1) (2013) 47-55
- Saichol Ketsa, Wisutiamonkul, A., van Doorn, W.G., "Apparent synergism between the positive effects of 1-MCP and modified atmosphere on storage
life of banana fruit", Postharvest Biology and Technology 85 (-) (2013) 173-178
- อภวญญา ววสทต ธวอมรกตล, Saichol Ketsa, "ROLE OF STIGMATIC FLUID IN OVARY GROWTH AND SENESCENCEOF POLLINATED DENDROBIUM FLOWERS",
European Journal of Environmental Sciences 3 (1) (2013) 43-47
- กาญจนา เหลพองสตวาลลย, Saichol Ketsa, "COMPATIBLE AND INCOMPATIBLE POLLINATION AND THE SENESCENCEAND OVARY GROWTH OF DENDROBIUM
FLOWERS", European Journal of Environmental Sciences 3 (1) (2013) 35-42
- Chongchatuporn, U., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "Chilling injury in mango (Mangifera indica) fruit peel: Relationship with ascorbic acid
concentrations and antioxidant enzyme activities", Postharvest Biology and Technology 86 (-) (2013) 409-417
- van Doorn, WG, Kirasak, K, Saichol Ketsa, "Amorphous areas in the cytoplasmof Dendrobium tepal cells:Production through organelle degradationand
destruction through macroautophagy?", Autophagy 9 (8) (2013) 1159-1166
- Ratchanee Pattaravayoa, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn, "Sucrose feeding of Cut Dendrobium inflorescences promotes bud opening,inhibits
abscission of open flowers, and delays tepal senescence", Postharvest Biology and Technology 77 (1) (2013) 7-10
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- 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
- สตกนล ยา ชวดตระกผล, Saichol Ketsa, "Modified Atmosphere Reduces Chilling Injury of Mango Fruit duringLow Temperature Storage", Acta Horticulturae 992
(-) (2013) 513-519
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of AnthuriumFlowers (Anthurium andraeanum) during
Low Temperature Storage", Acta Horticulturae 1 (1) (2014) 179-186
- van Doorn, WG, Saichol Ketsa, "Cross reactivity between ascorbate peroxidase and phenol (guaiacol) peroxidase", POSTHARVEST BIOLOGY AND
TECHNOLOGY 95 (2014) 64-69
- 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
- Amornputti, S, Saichol Ketsa, van Doorn, WG, "Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on storage life of durian fruit", POSTHARVEST BIOLOGY AND
TECHNOLOGY 97 (-) (2014) 111-114
- Bunya-Atichartl, K, Saichol Ketsa, "Ethylene Induction of Chlorophyll Degradation in Melinjo (Gnetum gnemon L.) Leaves: Lack of Correlation with
Chlorophyllase, Chlorophyll Peroxidase and Chlorophyll Oxidase Activities", PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST 97 (3) (2014) 229-235
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn, "Pollinia-borne chemicals that induce early postpollination effects in Dendrobium
flowers move rapidly into agar blocks and include ACCand compounds with auxin activity", Journal of Plant Physiology 171 (18) (2014) 1782-1786
- van Doorn, W.G., Kirasak, K., Saichol Ketsa, "Macroautophagy and microautophagy in relation to vacuole formation in mesophyll cells of Dendrobium
tepals", Journal of Plant Physiology 177 (-) (2015) 67-73
- Wisutiamonkul, A., Somnuk Promdang, Saichol Ketsa, Van Doorn, W.G., "Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening", Food
Chemistry 180 (-) (2015) 301-305
- Wachiraya Imsabai, นางสาวววชดต า สมสสวน, 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
- Palapol, Y., Kunyamee, S., Thongkhum, M., Saichol Ketsa, Ferguson, I.B., van Doorn, W.G., "Expression of expansin genes in the pulp and the
dehiscence zone of ripening durian (Durio zibethinus) fruit", Journal of Plant Physiology 182 (-) (2015) 33-39
- Wisutiamonkul, A., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "Endogenous ethylene regulates accumulation of ฮฑ- and ฮฒ-carotene in the pulp of harvested
durian fruit", Postharvest Biology and Technology 110 (-) (2015) 18-23
- Kamdee, Channatika, Kirasak, Kanjana, Saichol Ketsa, van Doorn, Wouter G., "Vesicles between plasma membrane and cell wall prior to visible
senescence of Iris and Dendrobium flowers", JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 188 (2015) 37-43
- Amornputti, S., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "1-Methylcyclopropene (1-MCP) inhibits ethylene production of durian fruit which is correlated with a
decrease in ACC oxidase activity in the peel", Postharvest Biology and Technology 114 (-) (2016) 69-75
- Phetsirikoon, S., Paull, R.E., Chen, N., Saichol Ketsa, van Doorn, W.G., "Increased hydrolase gene expression and hydrolase activity in the abscission
zone involved in chilling-induced abscission of Dendrobium flowers", Postharvest Biology and Technology 117 (-) (2016) 217-229
- Apinya Wisutiamonkul, Charles Ampomah-Dwamenab, Andrew C. Allanb, Saichol Ketsa, "Carotenoid accumulation and gene expression during durian
(Durio zibethinus) fruit growth and ripening", Scientia Horticulturae 220 (-) (2017) 233-242
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- Apinya Wisutiamonkul, Charles Ampomah-Dwamena, Andrew C. Allan, Saichol Ketsa, "Carotenoid accumulation in durian (Durio zibethinus) fruit is
affected by ethylene via modulation of carotenoid pathway gene expression", Plant Physiology and Biochemistry 115 (1) (2017) 308-319
- 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
- Thongkum, M, McAtee, PM, Schaffer, RJ, Allan, AC, Saichol Ketsa, "Characterization and differential expression of ethylene receptor genes during fruit
development and dehiscence of durian (Durio zibethinus)", SCIENTIA HORTICULTURAE 240 (2018) 623-630
- P. KOTEPONG, R.E. PAULL, Saichol Ketsa, "Anthocyanin accumulation and differential gene expression in wild-typeand mutant Syzygium malaccense
fruits during their growth and ripening", BIOLOGIA PLANTARUM 63 (3) (2019) 710-720
- Saichol Ketsa, Apinya Wisutiamonkul, Yossapol Palapol, Robert E. Paull, "The Durian: Botany, Horticulture,and Utilization", Horticultural Reviews 47 (-)
(2020) 125-211
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตว
- Apita Bunsiri, Saichol Ketsa, Prof. Dr. Robert E. Paull, "เมแทบอลวซมศ ของฟปนอลวกและการสลงเคราะหยลกว นวนของเปลพอกมลงคตดหลลงตกกระทบ", การประชตมววชาการพพชสวน
แหสงชาตวครลงน ทรก 2 (2002)
- Apita Bunsiri, Saichol Ketsa, Prof. Dr. Robert E. Paull, "ความสลมพลนธยของการสะสมลวกนวนและการแขกงตลวของเปลพอกผลมลงคตดบรวเวณตกกระทบ", การสลมมนาววชาการ
ววทยาการหลลงการเกกบเกรยก ว/หลลงการผลวตแหสงชาตว ครลงน ทรก 2 (2003)
- อารยา อาจเจรวญ, Benchamas Silayoi, Chalongchai Babpraserth, Saichol Ketsa, "Studies on morphological characters of some ornamental banana
cultivars", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Plants (2006)
- Wachiraya Imsabai, น.ส.ววชดต า สมสสวน, Saichol Ketsa, "A Study on Postharvest Physiological Changes of Java Apple (Syzygium samarangense (Blume)
Merr. & Perry cv. Thathimchan) Fruits", การสลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกรยก วแหสงชาตว ครลงน ทรก 6 (2008)
- น.ส.กาญจนา กวระศลกดว,ฏ Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, "Programmed Cell Death of Dendrobium orchid flowers induced by ethylene during
senescence", การสลมมนาววชาการ ววทยาการหลลงการเกกบเกรยก วแหสงชาตว ครลงน ทรก 6 (2008)
- Saichol Ketsa, "Effect of 1-MCP on Mangosteen Fruit (Garcinia mangostana L.) Ripening after Harvest
", การประชตมววชาการพพชสวนแหสงชาตวครลงน ทรก 7 “ พพชสวนไทยใตขรมส พระบารมร ” (2008)
- Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, สตทนว กลนยะมร, "Gene Expression of Expansins and Cell Wall Degrading Enzymes during Growth and Softening
of Sapodilla (Manilkara zapota (L.) van Royen) Fruits
", การประชตมววชาการพพชสวนแหสงชาตวครลงน ทรก 7 “ พพชสวนไทยใตขรมส พระบารมร ” (2008)
- Saichol Ketsa, "Gene Expression and Promoter Analysis Controlling Colouration of Mangosteen Fruit ", การประชตมววชาการพพชสวนแหสงชาตวครลงน ทรก 7 “ พพชสวน
ไทยใตขรมส พระบารมร ” (2008)
- Saichol Ketsa, "Changes in the activities of lipoxygenase and antioxidant enzymes during storage lemon basil (Ocimum x citriodourum) leaves at low
temperature
", การประชตมววชาการพพชสวนแหสงชาตวครลงน ทรก 7 “ พพชสวนไทยใตขรมส พระบารมร ” (2008)
- Wachiraya Imsabai, อรวรรณ พานวกร, ลดาวลลยย เลวศเลอวงศย, Saichol Ketsa, "Effect of Germicides on Keeping Quality of Cut Lotus Flowers", การประชตมนลกววจยล
รตนส ใหมส พบ เมธรวจว ยล อาวตโส สกว. ครลงน ทรก 8 (2008)
- น.ส.ววชดต า สมสสวน, Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, "Chilling Injury, Lipoxygenase and Antioxidant Enzyme Activites Changes in Java Apple
'Thabthimchan'Fruit during Low Temperature Storage", การสลมมนาทางววชาการววทยาการหลลงการเกกบเกรยก วแหสงชาตว ครลงน ทรก 7 (2009)
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- Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Saichol Ketsa, วรรณลฐ ศลกดวสฏ งว หย, "Effect of ethylene on Petal Fading in Cut Dendrobium Flowers", การสลมมนาทางววชาการ
ววทยาการหลลงการเกกบเกรยก วแหสงชาตว ครลงน ทรก 7 (2009)
- Wachiraya Imsabai, W.G. van Doorn, Saichol Ketsa, "Role of ethylene in post-harvest petal blackening of the sacred lotus flower
(Nelumbo nucifera)
", การประชตมนลกววจยล รตนส ใหมสพบเมธรวจว ยล อาวตโส สกว. ครลงน ทรก 9 (2009)
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, "Effects of Salicylic Acid on Senescence and Chilling Injury in Anthurium Flower", การสลมมนาววชาการววทยาการ
หลลงการเกกบเกรยก วแหสงชาตว ครลงน ทรก 8 (2010)
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Cut Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.)
during Low Temperature Storage", การประชตมทางววชาการ นลกววจยล รตนส ใหมสพบเมธรวจว ยล อาวตโส สกว. ครลงน ทรก 10 (2010)
- สตกฤษฏวฏ เมธาประสวทธว,ฏ Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Thunya Taychasinpitak, Saichol Ketsa, "Effect of Temperature on Quality during Storage of
Globba Bulb", การประชตมววชาการพพชสวนแหสงชาตว ครลงน ทรก 10 (2011)
ระดลบนานาชาตว
- Saichol Ketsa, "Role of cell wall hydrolases on Ethylene-induced abscission of Dendrobium flowers", The 7th International Symposium on the Plant
Hormone Ethylene (2006)
- Saichol Ketsa, "Effect of inhibitors of auxin and ethylene on abscission of Dendrobium flowers", The 7th International Symposium on the Plant
Hormone Ethylene (2006)
- Wachiraya Imsabai, ววชดต า สมสสวน, Saichol Ketsa, "Effect of Different Temperatures on Quality of Java Apple Fruits", 4th International Symposium on
Tropical & Subtropical Fruits (2008)
- Saichol Ketsa, "Control of senescent spotting in banana fruit", Banana and plantain in Africa : Harnessing international partner ships to increase
research impact (2008)
- Saichol Ketsa, Promyou, S, "Cultivar difference in peel blackening of banana fruit during low temperature storage", Banana and plantain in Africa :
Harnessing international partner ships to increase research impact (2008)
- Saichol Ketsa, A. Karunsathitchai, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", The 6 th International Postharvest Symposium
(2009)
- Saichol Ketsa, Palapol, Y, "The R2R3 – MYB transcription factor, Gm MYB10, regulate the anthocyanin biosynthesis in mangosteen fruit during ripening
and after harvest", The 6 th International Postharvest Symposium (2009)
- Saichol Ketsa, Kotepong, P, "Lack of UFGT gene in anthocyanin biosynthesis during fruit growth and ripening of white Malay apple (Syzygium
malacense)", The 5 th International Workshop on Anthocyanins (2009)
- Saichol Ketsa, น.ส.อารรรตล นย การตณสถวตยยชยล , "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Sixth International Postharvest Symposium
(2009)
- Saichol Ketsa, นายภาณตมาศ โคตรพงศย, "Lack of UFGT Gene in Anthocyanin Biosynthesis during Fruit Growth and Ripening of White Malay Apple
(Syzygium malaccense)", Fifth International Workshop on Anthocyanains (2009)
- Saichol Ketsa, "Synergetic effect of MA and 1-MCP on storage life of banana", 28 Postharvest Pacifica Conference 2009 (2009)
- Saichol Ketsa, นายสตจรวต สสวนไพโรจนย, "Effects of temperature and ethylene on peel colour development of banana", Postharvest Pacifica CConference
2009 (2009)
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- Wachiraya Imsabai, Saichol Ketsa, "Role of Ethylene Production and Ethylene-associated Genes in Senescence of Lotus Flower", 6th International
Postharvest Symposium (2009)
- Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Saichol Ketsa, วรรณลฐ ศลกดวสฏ งว หย, "Ethylene participation in anthocyanin degradation in Dendrobium orchid flowers", 6th
International Postharvest Symposium (2009)
- Saichol Ketsa, น.ส.สตกนล ยาชวดตระกผล, "Modified atmosphere packaging reduces chilling injury of mango fruit", Ninth International Mango Symposium
(2010)
- Saichol Ketsa, น.ส.เสาวลลกษณย เพชรศวรกร ลต , "Chilling injury of Dendrobium flowers during low temperature storage", Gordon Research Conference on
Postharvest Physiology (2010)
- Saichol Ketsa, รลชนร ภลทรวาโย, "Effects of sugars in vase solution on sugar metabolism and invertase activity in Dendrobium flowers", ISHS Postharvest
Unlimited 2011—Conference Agenda (2011)
- Saichol Ketsa, นารวศา อตทยล ฉาย, "Effect of 1-MCP on senescence of Dendrobium flowers in simulated shipment for export", ISHS Postharvest Unlimited
2011—Conference Agenda (2011)
- Saichol Ketsa, กาญจนา เหลพองววไล, "Compatible and incompatible pollination of Dendrobium flowers", 4th International Orchid Conservation Congress
2011 (2011)
- Saichol Ketsa, ภาณตมาศ โคตรพงษย, "Anthocyanin biosynthesis and gene expression in 'Saraek' Malay apple", International Workshop on Anthocyanins
(2011)
- SURASSAWADEE PROMYOU, Saichol Ketsa, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during
Low Temperature Storage", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants
(2012)
- Wachiraya Imsabai, W. Somsuan, Saichol Ketsa, "EFFECT OF LOW TEMPERATURE ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANHES OF JAVA APPLE
‘THABTHIMCHAN’", V Postharvest Unlimited ISHS International Conference (2014)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวลลนลกววจยล ดรเดสนแหสงชาตว ประจสาปป พ.ศ.2541 เกษตรศาสตรยและชรวววทยา ประจสาปป 2541 จาก สสานลกงานคณะกรรมการววจยล แหสงชาตว
- เมธรวจว ยล อาวตโส เกษตรศาสตรย ประจสาปป 2545 จาก สสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
- รางวลลเมธรวจว ยล อาวตโส สกว. ประจสาปป 2548 สาขาเทคโนโลยหร ลงลการเกกบเกรยก วของพพชสวน ประจสาปป 2549 จาก สสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
- บตคลากรดรเดสนสายววชาการดขานการววจยล ประจสาปปพทต ธศลกราช 2550 ดขานการววจยล ประจสาปป 2550 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว ประจสาปป 2550 สาขาเกษตรศาสตรย ประจสาปป 2551 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- Outstanding contribution to international postharvest science, technology and supply chains of horticultural crops postharvest horticulture ประจสาปป
2552 จาก Postharvest Pacifica Conference 2009
- บตคลากรดรเดสนสายววชาการ ดขานการววจยล ประจสาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลนลกววทยาศาสตรยดเร ดสน พ.ศ. 2552 ววทยาการพพชสวน ประจสาปป 2552 จาก มผลนวธสว งส เสรวมววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรในพระบรมราชผปถลมภย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1 จสานวน 4 ผลงาน ประจสาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 2 จสานวน 1 ผลงาน ประจสาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ศาสตราจารยยวจว ยล ดรเดสน ประจสาปป 2552 ประจสาปป 2552 จาก สสานลกงานคณะกรรมการการอตดมศศกษา และสสานลกงานกองทตนสนลบสนตนการววจยล
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- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยในฐานขขอมผล Science Citation Index Expanded ปป 2552 ประจสาปป 2553 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยในฐานขขอมผลมาตราฐานสากล ปป 2552 ประจสาปป 2553 จาก มหาววทลลยกเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานตรพมว พยในฐานขขอมผล Science Citation Index Expanded ปป 2553 ประจสาปป 2554 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานตรพมว พยในฐานขขอมผลมาตรฐานสากล ปป 2553 ประจสาปป 2554 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- บตคลากรดรเดสนสายววชาการดขานการววจยล ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจสาปป ๒๕๕๔ คขานการววจยล ประจสาปป 2555 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อาจารยยยดเร ดสนแหสงชาตว ปอมท. ววทยาศาสตรยเทคโนโลยร ประจสาปป 2555 จาก ทรปก ระชตมประทานสภาอาจารยยแหสงประเทศไทย (ปอมท.)
- รางวลลผลงานตรพมว พยระดลบนานาชาตว ปป 2554 ประจสาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว ประจสาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- เหรรยญดตษฎรมาลา เขกมศวลปววทยา เกษตรศาสตรย ประจสาปป พ.ศ. 2555 ประจสาปป 2556 จาก สสานลกนายกรลฐมนตรร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลลประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอก ง "A MYB transcription factor regulates anthocyanin biosynthesis in mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลลประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอก ง "Colour development and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening and after harvest" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลลประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอก ง "Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลลประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอก ง "Protein degradation and peptidase activity during petal senescence in Dendrobium cv. Khao Sanan" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลลผลงานววจยล ตรพมว พยระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลลประเภทบตคคล-ผผสข รขางสรรคยผลงานววจยล ตรพมว พย กลตมส 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจสาปป 2553
เรพอก ง "The relationship between chilling injury and membrane damage in lemon basil (Ocimum x citriodourum) leaves" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยล นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2541 - 25 พฤศจวกายน 2563
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