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โครงการววจยบ
ปป 2541-2544 การศศกษาสารฟปนอดภกและเอนไซมยทเช กชยช วขของกนบการแขกงตนวของเปลพอกผลมนงคบดหลนงการตกกระทบ ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบน
การวภจยน
ปป 2544-2545 ปปจจนยทชมช ผช ลตรอคบณภาพการบรมมะมรวงพนนธบนย ากน ดอกไมขในระดนบการคขา ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากโครงการพนฒนาบนณฑภตศศกษาและวภจยน เทคโนโลยชการเกกบ
เกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2545-2546 ปปจจนยทชมช ผช ลตรอคบณภาพการบรมมะมรวงพนนธบนย ากน ดอกไมขในระดนบการคขา ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากโครงการพนฒนาบนณฑภตศศกษาและวภจยน เทคโนโลยชการเกกบ
เกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2546-2547 การใชข 1-methylcyclopropene และสภาพควบคบมบรรยากาศในการยพดอายบการเกกบรนกษามะมรวงนนาก ดอกไมขเพพอช การสรงออกทางเรพอ ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน
ทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2546-2547 การพนฒนาสารเคลพอบผภวผลไมขจากสารแขวนลอยของเชลแลขกในนนาก เพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาผลไมขเขตรขอนสามชนภด ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงาน
กองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2546-2547 ผลของการลดอบณหภศมภ อบณหภศมกภ ารเกกบรนกษาและการดนดแปลงสภาพบรรยากาศตรอคบณภาพเหกดฟาง ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากโครงการพนฒนาบนณฑภต
ศศกษาและวภจยน เทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช วมหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2547-2548 การปรนบปรบงเพพอช ลดความสศญเสชยในกระบวนการผลภตหนรอไมขฝรนงช เพพอช การสรงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากโครงการพนฒนาบนณฑภตศศกษาและวภจยน
เทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช วมหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2547-2548 การพนฒนาสารเคลพอบผภวผลไมขจากสารแขวนลอยของเชลแลขกในนนาก เพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาผลไมขเขตรขอนสามชนภด ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงาน
กองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2548-2549 การพนฒนาสารเคลพอบผภวผลไมขจากสารแขวนลอยของเชลแลขกในนนาก เพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาผลไมขเขตรขอนสามชนภด ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงาน
กองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2548-2550 การถรายทอดเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช วเพพอช ลดความเสชยหายและยพดอายบการเกกบรนกษาผนก ผลไมข และดอกไมขสดเพพอช การสรงออก ( หนวหนขาโครงการยรอย ) ไดขรบน
ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.
ปป 2548-2552 การถรายทอดเทคโนโลยชจากการพนฒนางานวภจยน สศภร าคการเกษตรในเขตพพนน ทชภช าคตะวนนตกของประเทศไทย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.
ปป 2549

การยขอมสชละมบดดขวยสชผสมจากขมภนน ชนนและกระเจชยจ บแดงเพพอช ทดแทนสชยอข มผขาสนงเคราะหย ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.

ปป 2550

การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการหลนงการเกกบเกชยช วผลภตผลพพชสวนเพพอช ควบคบมคบณภาพ ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.

ปป 2549-2550 ผลของการบรรจบและอบณหภศมตภ ากช ทชมช ตช อร การเปลชยช นแปลงไลโคปปนของผลพรภกขชหน นศแดงพนนธบซย ปบ เปอรยฮอข ท
( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากโครงการพนฒนาบนณฑภตศศกษาและวภจยน เทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2549-2550 ฟฟลมย เคลพอบบรภโภคไดขจากไคโตซานและเจลาตภนสกาหรนบรนกษาคบณภาพและยพดอายบการเกกบรนกษาสขมโอพนนธยขาวนนาก ผศงน แปรรศปพรขอมบรภโภค ( หนวหนขาโครงการ ) ไดข
รนบทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2550-2551 การพนฒนาฟฟลมย บรรจบภณ
น ฑยคอมโพสภตพอลภเอททภลนช ชนภดความหนาแนรนตชาก -ซภโอไลตยเพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาพพชผลสด ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงาน
กองทบนสนนบสนบนการวภจยน
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สบงกบด ศศนยยเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว (ภาควภชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2550-2551 การยพดอายบการเกกบรนกษามะนาวทชบช รรจบในถบงพลาสตภกโพลชเอทภลนช ดขวยสารเคลพอบไขอภมลน ชนน
( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนสรวนตนว
ปป 2551
การใชขสภาพดนดแปลงบรรยากาศและนนาก รขอนเพพอช ยนบยนงน การเกภดอาการ telescoping การเกภดสชนากน ตาล รนกษาคบณภาพ และยพดอายบการเกกบรนกษาตะไครขแปรรศปพรขอม
บรภโภค ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.
ปป 2551-2553 การวภจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายบวางจกาหนราย ของนนาก คนนน ตขนกลขาและผลภตภนณฑยสขบ ภาพจากธนญพพชไทย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน
มก.
ปป 2552
การใชขสารดศดซนบความชพนน รรวมกนบการบรรจบเหกดฟางและเหกดนางรมฮนงการชในสภาพดนดแปลงบรรยากาศเพพอช ปรนบปรบงคบณภาพ ยพดอายบการเกกบรนกษา และรนกษาสาร
ตรอตขานอนบมลศ อภสระ ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.
ปป 2552

การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการหลนงการเกกบเกชยช วผลภตผลพพชสวน ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน มก.

ปป 2551-2552 การพนฒนาการตรวจหาเชพอน Campylobacter ในผนกสลนดตนดแตรงพรขอมบรภโภคจากตลาดสดและซบปเปอรยมารยเกกตในเขตกรบงเทพมหานคร และปรภมณฑลโดยใชข
เทคนภค cdtgene-based multiplex PCR เพพอช การตรวจหายชนทชสช รขางสารพภษของเชพอน
( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2551-2552 การพนฒนาการตรวจหาเชพอน Salmonella, Escherichia coli,และ Campylobacter ในผลไมขตดน แตรงพรขอมบรภโภคจากตลาดสดและซบปเปอรยมาเกกตใน
เขตกรบงเทพมหานครและปรภมณฑลโดยใชขวธภ ช toxin gene-based PCR ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานคณะกรรมการวภจยน แหรงชาตภ
ปป 2551-2552 การพนฒนาสารเคลพอบผภวผลไมขจากสารละลายเชลแลขกเพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาและรนกษาคบณภาพผลไมขเมพองรขอนไทย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงาน
กองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2552-2553 การใชขฟลฟ มย บรรจบภณ
น ฑยพอลภเมอรยคอมพอสภตในการรนกษาคบณภาพและยพดอายบการเกกบรนกษาผนกและผลไมขไทย ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากศศนยยนวนตกรรม
เทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2552-2553 ผลของบรรจบภณ
น ฑยถงบ พลาสตภก LDPE และ 1-methylcyclopropene ตรอการรนกษาคบณภาพและยพดอายบการเกกบรนกษามะมรวงนนาก ดอกไมขเพพอช การสรงออก ( หนวหนขา
โครงการ ) ไดขรบน ทบนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2553
การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการมะมรวงกรอนและหลนงการเกกบเกชยช วเพพอช การสรงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากศศนยยนวตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว
มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2553
การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการหลนงการเกกบเกชยช วผลภตผลพพชสวนเพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาและเพพอช การสรงออก ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากกระทรวงวภทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยช
ปป 2551-2554 การวภจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายบวางจกาหนราย ของนนาก คนนน ตขนกลขาและผลภตภนณฑยสขบ ภาพจากธนญพพชไทย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากทบนอบดหนบนวภจยน
มก.
ปป 2553-2554 การถรายทอดเทคโนโลยชการจนดการหลนงการเกกบเกชยช วพพชสวน สกาหรนบเกษตรกร ผศสข งร ออก ผศปข ระกอบการและผศสข นใจทนวช ไป ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากเงภนอบด
หนบนโครงการเกษตรเพพอช ยบทธศาสตรยการพนฒนาปปงบประมาณ 2554
ปป 2553-2554 การยพดอายบการเกกบรนกษาขนบนตนดแตรงสดดขวยฟฟลมย เคลพอบบรภโภคไดขจากไคโตซานและเจลาตภน ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนง
การเกกบเกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร และบรภษทน สยามโอเรชยลทขอลฟศดฟ จกากนด
ปป 2554
โครงการถรายทอดเทคโนโลยชการใชขสารเคลพอบผภวและเคลพอบเนพอน ผลไมขบรภโภคไดขเพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษาผนกและผลไมขเมพองรขอน ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจาก
ศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว มหาวภทยาลนยเชชยงใหมร
ปป 2554
ฟฟลมย เคลพอบบรภโภคไดขจากไคโตซานและเจลาตภนสกาหรนบรนกษาคบณภาพและยพดอายบการเกกบรนกษาผลไมขไทยตนดแตรงพรขอมบรภโภค 4 ชนภด ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน
ทบนจากบรภษทน ไบโอแลปจกากนด
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สบงกบด ศศนยยเทคโนโลยชหลนงการเกกบเกชยช ว (ภาควภชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2555-2556 การพนฒนาฟฟลมย พลาสตภกยรอยสลายไดขเพพอช ยพดอายบการเกกบรนกษามะมรวงนนาก ดอกไมข ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากThailand-EC Cooperation
Facility-Phase II“Trade Standard Compliance and Innovations for Agri-Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring Countries (CIAS)”มหาวภทยาลนย
เชชยงใหมร
ปป 2555-2556 การยพดอายบการเกกบรนกษาและรนกษาคบณภาพเหกดฟางดขวยบรรจบภณ
น ฑยพลาสตภกยรอยสลายไดขจากยางพาราไดขอยรางปลอดภนยสกาหรนบผศบข รภโภคเพพอช การสรงออก ( หนว
หนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานคณะกรรมการวภจยน แหรงชาตภ
ปป 2556-2557 การใชขโอโซนลขางกระเพราและโหระพาเพพอช ความปลอดภนยสกาหรนบผศบข รภโภคและการสรงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานพนฒนาการวภจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 FromFarmtoFirm เชพอช มสนงคมอยรางยนงช ยพนผรานโซรอปบ ทานอาหารอภนทรชยย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบนการสรขางเสรภมสบขภาพ (
สสส.)
ปป 2558-2559 การเพภมช ประสภทธภภาพการผลภตเหกดฟางดขวยแบคทชเรชยสรขางสปอรย ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานกองทบนสนนบสนบนการวภจยน
ปป 2558-2559 การยพดอายบการเกกบรนกษาและรนกษาคบณภาพเนพอน สขมโอ เนพอน ขนบน และเนพอน มะมรวงดขวยสารเคลพอบเนพอน บรภโภคไดขเพพอช สรงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทบน
จากบรภษทน เอส เอสทชอช มภ พอรยต เอกกซยปอรยต จกากนด
ปป 2560-2561 การพนฒนาวภธกช ารประเมภนความแกรเมลกดพนนธบพย รภกดขวยการวนดคลอโรฟฟลลยฟลศออเรสเซนตยจากเปลพอกหขหมเมลกด และวภธกช ารยพดอายบการเกกบรนกษาเมลกดพนนธบพย รภกโดย
การลดความชพนน แบบยภงช ยวดและดนดแปลงบรรยากาศเกกบรนกษา ( ผศรข วร มโครงการ ) ไดขรบน ทบนจากสกานนกงานพนฒนาการวภจยน การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตภ
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สบจรภต สรวนไพโรจนย, "การยพดอายบการเกกบรนกษาลองกองภายใตข
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 33 (6(พภเศษ)) (2002) 115-118
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Teeranud Romphophak, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Effect of Controlled Atmosphere on
Quality of Mango(Mangifera indica L.) cv Maha Chanok", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 33 (4-5(พภเศษ)) (2002)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "Effect of Wrapping on Ripening Quality of Mango cv. Nam Dokmai", วารสารขราวศศนยยปฏภบตน กภ ารวภจยน และเรพอนปลศกพพช
ทดลอง 18 (2) (2004) 12-12
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทชเช หมาะสมในการบรมมะมรวงมหาชนกเพพอช การคขา", วภทยาสาร
กกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวภศวกรรมศาสตรย 3 (2) (2005) 1-10
- ผรองเพกญ อรรคสชวร, ธการงคย อนมพรรนตนย, Apita Bunsiri, นภา ศภวรนงสรรคย, สชรงขบ ปรชชานนทย, โศรดา กนกพานนทย, "Development of shellac coating for extending
shelf-life of mangosteen and lime (cv. Pan)", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 37 (5) (2006) 42-45
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Chainarong Rattanakreetakul, Roongnapa Korpraditskul, Manee Tantirungkij, ORAWAN
CHOUNTRAGOON, "Loss of Chilli between Harvesting and Delivering to the Export Company ", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 38
(5) (2007) 66-69
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Effect of temperature on environmental changes during ripening of mango cv. Nam Dokmai #4 ", Agricultural
Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 38 (5) (2007) 119-122
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Sapodilla staining with natural dyes extracted from
curcumin and roselle to replace a synthetic dye", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 38 (5(พภเศษ)) (2007) 41-44
- Apita Bunsiri, อ.ดร.โศรดา กนกพานนทย, "ฟฟลมย เคลพอบบรภโภคไดขจากเจลาตภนและไคโตซาน", For quality 125 (14) (2008) 44-46
- Apita Bunsiri, Siriporn Vihokto, วรดา สโมสรสบข, "Effect of Hot Water Treatments on the Number of Human Pathogens of Fresh-cut Lemongrass",
Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พภเศษ)) (2010) 425-427
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- จภตตภมา จภรโพธภธรรม, วนภสา คงเยพอกเยกน, เกษรา นนาก ใจดช, พงษยนาถ นาถวรานนนตย, Apita Bunsiri, "Effect of Dipping Temperatures on Browning Symptom of
Fresh-Cut Eggplant", Agricultural Science Journal (วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พภเศษ)) (2010) 440-443
- Apita Bunsiri, จภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Effects of Low Density Polyethylene Bags and 1- Methylcyclopropene on Maintaining
Quality and Extending Shelf Life of Nam Dokmai Mango for Export", วภทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวภศวกรรมศาสตรย 9 (1)
(2010) 1-12
- Apita Bunsiri, นางสาวจภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Effects of Low Density Polyethylene Bags and 1- Methylcyclopropene on
Maintaining Quality and Extending Shelf Life of Nam Dokmai Mango for Export", วภทยาสารกกาแพงแสน 9 (1) (2011) 1-12
- Apita Bunsiri, นางสาวจภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Phitsanu Bunsiri, "Effect of Irradiation on Quality of
Khoew Sawoey Mango Fruit", วภทยาศาสตรยเกษตร 42 (1 ) (2011) 205-208
- กภตตภวทภ ยย สกบลวงศย, Apita Bunsiri, รศ.ดร.สชรงขบ ปรชชานนทย, ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนทย, "Effect of Shellac Coating Formulations Containing Shellac Wax or
Carnauba WaxCombined with Composite Plastic Bags on the Shelf Life of Rambutan cv. Rongrien", วภทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 275-278
- นางสาวภนทรานภษฐย ตรชยาวบฒวภ าทยย, Apita Bunsiri, รศ.ดร.สชรงขบ ปรชชานนทย, ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนทย, "The Effect of Shellac-based Coating Formulations
Containing Crude Galangal Extract onStorage Life of Nam Dokmai # 4 mango Fruit", วภทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 279-282
- Apita Bunsiri, ผศ.ดร.วรดา สโมสรสบข, นางสาวจภตตภมา จภรโพธภธรรม, Phitsanu Bunsiri, "Efficacy of sanitizers and calcium chloride to extend the shelf life and
reduce foodborne pathogen of fresh-cut jackfruits", วารสารวภทยาศาสตรและเทคโนโลยช 1 (1) (2012) 43-54
- Apita Bunsiri, จภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, ผศ.ดร.อนงคยนาฏ สมหวนงธนโรจนย, Phitsanu Bunsiri, "Use of Polymer Composite Packaging
Film Maintains Quality and Extends the Storage Life ofMango Fruits cv. Nam Dork Mai 4", วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร 43 (3 (พภเศษ)) (2012) 288-291
- จภตตภมา จภรโพธภธรรม, Prapaporn Tangkijchott, Apita Bunsiri, "Prolong Shelf-life of Fresh Hungarian Oyster Mushroom by Moisture Absorbers", วารสารวภทยา
ศาสตรยเกษตร 44 (1) (2013) 31-39
- Apita Bunsiri, นางสาวจภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Manee Tantirungkij, ORAWAN CHOUNTRAGOON, Wichai Sorapongpaisal, "Sanitization of Holy Basil
Using Ozonated Water Washing for Quality Maintenance and Consumer Saf", วารสารวภทยาศาสตรยเกษตร 46 (3/1(พภเศษ)) (2015) 323-326
ระดนบนานาชาตภ
- Apita Bunsiri, Kunprom, C., Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, Siriporn Vihokto, Phitsanu Bunsiri, "Hot water treatments inhibit the telescoping symptom
in fresh-cut lemongrass", Acta Horticulturae 876 (-) (2010) 287-292
- 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
- Srimartpirom, M, Burikam, I, Limohpasmanee, W, Kongratarporn, T, Thannarin, T, Apita Bunsiri, Follett, PA, "Low-Dose Irradiation With Modified
Atmosphere Packaging for Mango Against the Oriental Fruit Fly (Diptera: Tephritidae)", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 111 (1) (2018) 135-140
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตภ
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Teeranud Romphophak, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Effect of Controlled Atmosphere on
Quality of Mango(Mangifera indica L.) cv Maha Chanok", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการผลภตแหรงชาตภ ครนงน ทชช 1
(2002)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สบจรภต สรวนไพโรจนย, "การยพดอายบการเกกบรนกษาลองกองภายใตข
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการผลภตแหรงชาตภ ครนงน ทชช 1 (2002)
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- Apita Bunsiri, Saichol Ketsa, Prof. Dr. Robert E. Paull, "เมแทบอลภซมศ ของฟปนอลภกและการสนงเคราะหยลกภ นภนของเปลพอกมนงคบดหลนงตกกระทบ", การประชบมวภชาการพพชสวน
แหรงชาตภครนงน ทชช 2 (2002)
- Apita Bunsiri, Saichol Ketsa, Prof. Dr. Robert E. Paull, "ความสนมพนนธยของการสะสมลภกนภนและการแขกงตนวของเปลพอกผลมนงคบดบรภเวณตกกระทบ", การสนมมนาวภชาการ
วภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการผลภตแหรงชาตภ ครนงน ทชช 2 (2003)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "ผลของการหรอผลตรอคบณภาพนนาก ดอกไมขทะวายเบอรย 4", การประชบมพพชสวนแหรงชาตภครนงน ทชช 4 (2004)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Teeranud Romphophak, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทชเช หมาะสมในการบรมมะมรวงมหา
ชนกเพพอช การคขา", การประชบมวภชาการมหาวภทยาลนยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกกาแพงแสน ครนงน ทชช 1 (2004)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "ความบรภบรศ ณยทเช หมาะสมในการบรมมะมรวงนนาก ดอกไมขทะวายเบอรย 4", การประชบมวภชาการพพชสวนแหรงชาตภ ครนงน ทชช 5 (2005)
- นางสาวพรรณช ศรชสวนสดภ,ด Apita Bunsiri, "ผลของอบณหภศมตภ ากช ตรอการเปลชยช นแปลงคบณภาพและสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจบเหกดฟาง", การประชบมวภชาการพพชสวนแหรง
ชาตภ ครนงน ทชช 5 (2005)
- Apita Bunsiri, "Loss evaluation of chilli after harvest", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการผลภตแหรงชาตภ ครนงน ทชช 4 (2005)
- Apita Bunsiri, "Yield losses during fresh asparagus processes for export of Taniyama Siam Co., Ltd.", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการ
ผลภตแหรงชาตภ ครนงน ทชช 4 (2006)
- Apita Bunsiri, "The Utilization of 1-Methylcyclopropene and Contolled Atmosphere to Prolong Shelf Life of Mango (Mangifera indica L.) cv. Nam
Dokmai for Ship Exportation", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/หลนงการผลภตแหรงชาตภครนงน ทชช 4 (2006)
- Apita Bunsiri, "Development of Shellac Coating for Extending Shelf-life of Mangosteen and Lime (CV. Pan)", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช ว/
หลนงการผลภตแหรงชาตภครนงน ทชช 4 (2006)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Sapodilla staining with natural dyes extracted from
curcumin and roselle to replace a synthetic dye", การประชบมวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 5 (2007)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "Effect of temperature on environmental changes during ripening of mango cv. Nam Dokmai #4 ", การประชบม
วภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 5 (2007)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Chainarong Rattanakreetakul, Roongnapa Korpraditskul, Manee Tantirungkij, ORAWAN
CHOUNTRAGOON, "Loss of Chilli between Harvesting and Delivering to the Export Company ", การประชบมวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 5
(2007)
- Apita Bunsiri, โศรดา กนกพานนทย, Siriporn Vihokto, นายประกภต โรจนยปญ
ป ญากภจ, "Edible coating films from gelatin and chitosan for extending shelf life of
pomelo pulp cv. Khao-Namphueng ", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 6 (2008)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, "Effect of water heat treatments on inhibiting the telescoping symptom of
fresh-cut lemongrasses
", การสนมมนาวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 6 (2008)
- นายชนกนนนทย ขนตตภยเวช, นายจนกรพงษย สรวนลา, นางสาวพรรณวภภา กขอนนาค, นางสาวศภรนภ นน ทย สวรางสบข, นางสาวชนนนทยยาพร วนงคชร,ช นายสบพจนย ถนอมลภขตภ , อ. โกวภทยย บบ
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(2008)
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improve quality, prolong shelf life and maintain antioxidant content", การประชบมวภชาการวภทยาการหลนงการเกกบเกชยช วแหรงชาตภ ครนงน ทชช 9 (2011)
- Apita Bunsiri, จภตตภมา จภรโพธภธรรม, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, ผศ.ดร.อนงคยนาฏ สมหวนงธนโรจนย, Phitsanu Bunsiri, "Use of Polymer Composite Packaging
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