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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การจนดการพพชผนกผลไมมหลนงการเกกบเกยยก ว

โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 ปปจจนยทยมก ผย ลตตอคขณภาพการบตมมะมตวงพนนธขนย ากน ดอกไมมในระดนบการคมา ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากโครงการพนฒนาบนณฑรตศศกษาและวรจยน เทคโนโลยยการเกกบ
เกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2545-2546 ปปจจนยทยมก ผย ลตตอคขณภาพการบตมมะมตวงพนนธขนย ากน ดอกไมมในระดนบการคมา ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากโครงการพนฒนาบนณฑรตศศกษาและวรจยน เทคโนโลยยการเกกบ
เกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2548-2550 การถตายทอดเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก วเพพอก ลดความเสยยหายและยพดอายขการเกกบรนกษาผนก ผลไมม และดอกไมมสดเพพอก การสตงออก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจาก
ทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2549

การยมอมสยละมขดดมวยสยผสมจากขมรนน ชนนและกระเจยยจ บแดงเพพอก ทดแทนสยยอม มผมาสนงเคราะหย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.

ปป 2550

การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลรตผลพพชสวนเพพอก ควบคขมคขณภาพ ( หนวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.

ปป 2551
การใชมสภาพดนดแปลงบรรยากาศและนนาก รมอนเพพอก ยนบยนงน การเกรดอาการ telescoping การเกรดสยนากน ตาล รนกษาคขณภาพ และยพดอายขการเกกบรนกษาตะไครมแปรรศปพรมอม
บรรโภค ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551-2553 การลดความเสยยหายทยเก กรดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลนงการเกกบเกยยก วของมะมตวงโดยการลดการเขมาทกาลายในสภาพแปลงโดยราทยเก ปปนสาเหตขของโรค
(Colletotrichum gloeosporioides) โดยจขลนร ทรยยทย รงพขมต ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551-2553 การวรจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายขวางจกาหนตาย ของนนาก คนนน ตมนกลมาและผลรตภนณฑยสขข ภาพจากธนญพพชไทย ( หนวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขน
วรจยน มก.
ปป 2551-2554 การคนดเลพอกและการผลรตธนญพพชไทยเพพอก เพรมก ประสรทธรภาพของผลรตภนณฑยสขข ภาพ ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551-2554 การเพรมก ประสรทธรภาพการผลรตตมนกลมาและสรมางสารสกาคนญทางโภชนาการในธนญพพชไทยโดยเทคโนโลยยชวย ภาพ ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน
มก.
ปป 2551-2554 คขณคตาทางโภชนาการ และสหสนมพนนธยของดนชนยตาม นอนขมลศ อรสระและธาตขอาหารในผลรตภนณฑยตนม กลมาธนญพพชไทย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน
มก.
ปป 2548-2552 การถตายทอดเทคโนโลยยจากการพนฒนางานวรจยน สศภต าคการเกษตรในเขตพพนน ทยภก าคตะวนนตกของประเทศไทย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551-2554 การวรจยน และพนฒนาผลรตภนณฑยสขข ภาพเพพอก เพรมก มศลคตาจากธนญพพชไทย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551

การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการระบบการผลรตพพชครบวงจรเพพอก การสตงออก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากกระทรวงวรทยาศาสตรยและเทคโนโลยย

ปป 2551
ผลของการใชมไคโตซานตตอคขณภาพและการควบคขมโรคหลนงเกกบเกยยก วของพรรก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว
มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2551-2554 การศศกษาเกณฑยคณ
ข ภาพการปนเปปอป นจขลนร ทรยยแย ละกระบวนการลดการปนเปปอป น ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2552-2553 ผลของบรรจขภณ
น ฑยถงข พลาสตรก LDPE และ 1-methylcyclopropene ตตอการรนกษาคขณภาพและยพดอายขการเกกบรนกษามะมตวงนนาก ดอกไมมเพพอก การสตงออก ( ผศรม วต ม
โครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2552
การใชมสารดศดซนบความชพนน รตวมกนบการบรรจขเหกดฟางและเหกดนางรมฮนงการยในสภาพดนดแปลงบรรยากาศเพพอก ปรนบปรขงคขณภาพ ยพดอายขการเกกบรนกษา และรนกษาสาร
ตตอตมานอนขมลศ อรสระ ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2552

การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลรตผลพพชสวน ( หนวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.

ปป 2552

การยพดอายขการเกกบรนกษาใบตองสด ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
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ปป 2552-2555 การถตายทอดผลงานวรจยน ของฝฝายปฏรบตน กร ารวรจยน และเรพอนปลศกพพชทดลองสศชต มข ชน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2551-2554 การวรจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายขวางจกาหนตาย ของนนาก คนนน ตมนกลมาและผลรตภนณฑยสขข ภาพจากธนญพพชไทย ( หนวหนมาโครงการยตอย ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขน
วรจยน มก.
ปป 2553
การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการมะมตวงกตอนและหลนงการเกกบเกยยก วเพพอก การสตงออก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว
มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2553
การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วเงาะใหมไดมคณ
ข ภาพเพพอก ลดความสศญเสยย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบ
เกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2553
การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลรตผลพพชสวนเพพอก ยพดอายขการเกกบรนกษาและเพพอก การสตงออก ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากกระทรวงวรทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยย
ปป 2552-2553 การถตายทอดเทคโนโลยยการผลรตกลมวยหอมทองอรนทรยยเย พพอก การสตงออก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากกระทรวงวรทยาศาสตรยและเทคโนโลยย
ปป 2553-2554 การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วพพชสวน สกาหรนบเกษตรกร ผศสม งต ออก ผศปม ระกอบการและผศสม นใจทนวก ไป ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากเงรน
อขดหนขนโครงการเกษตรเพพอก ยขทธศาสตรยการพนฒนาปปงบประมาณ 2554
ปป 2553-2554 ชนรดและแหลตงทยมก าของราบนผลมะพรมาวนนาก หอมทยผก าต นขบวนการจนดการเปลพอกเพพอก การสตงออก และแนวทางการจนดการ ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยย
นวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2554
การถตายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วเงาะใหมไดมคณ
ข ภาพเพพอก ลดความสศญเสยย ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบ
เกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2554
โครงการถตายทอดเทคโนโลยยการใชมสารเคลพอบผรวและเคลพอบเนพอน ผลไมมบรรโภคไดมเพพอก ยพดอายขการเกกบรนกษาผนกและผลไมมเมพองรมอน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจาก
ศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต
ปป 2554-2555 สารเอทยฟอนตกคมางในผลทขเรยยนสดสตงออกและการปปองกนน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (มหาวรทยาลนยเชยยงใหมต)
และ สกานนกงานคณะกรรมการอขดมศศกษา
ปป 2554
การชะลอการเหลพองของใบตองสดเพพอก การสตงออกและการใชมงานในธขรกรจโรงแรม รมานอาหารและการเผยแพรตวฒ
น นธรรมไทยในตตางแดน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน
ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2554-2556 สภาพของบรรยากาศตตอการเจรรญของเชพอน ทยสก รมางอะฟลาทอกซรน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2555-2558 การพนฒนาวรธกย ารใชม Bacillus megaterium สายพนนธขย 3103 ในสวนมะมตวงเพพอก การควบคขมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมตวงหลนงการเกกบเกยยก ว ( ผศรม วต มโครงการ )
ไดมรบน ทขนจากทขนอขดหนขนวรจยน มก.
ปป 2556-2557 การยพดอายขการเกกบรนกษาผลทขเรยยนพนนธขหย มอนทองระดนบกศงก การคมาเพพอก การสตงออกดมวยสารเคมยและสมขนไพร ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรม
เทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว
ปป 2556-2557 ความสนมพนนธยของความสขกแกตของทขเรยยนพนนธยหมอนทองกนบความชอบของนนกทตองเทยยก วชาวจยน ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการ
เกกบเกยยก ว
ปป 2557-2559 ปปจจนยกตอนและหลนงการเกกบเกยยก วทยมก ผย ลตตอการสตงออกลองกองไปประเทศจยนโดยทางเรพอ ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากสกานนกงานพนฒนาการวรจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2558-2559 การบตมกลมวยหอมดมวยแกกสเอทรลนย ทยเก หมาะสม ( หนวหนมาโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากบรรษทน เอกชนยดรสทรยบวร ชนนก ซรสเทม จกากนด
ปป 2559-2560 สารเอทยฟอนตกคมางในผลทขเรยยนหมอนทองและทางเลพอกในการบตมเพพอก การสตงออก ( ผศรม วต มโครงการ ) ไดมรบน ทขนจากสกานนกงานกองทขนสนนบสนขนการวรจยน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตร
พรมพยครนงน ลตาสขดเมพอก 19/1/64

หนมา 2 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายเจรรญ ขขนพรม

ตตาแหนหง

นนกวรชาการเกษตร

สบงกบด

ศศนยยเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (ภาควรชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน

- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สขจรรต สตวนไพโรจนย, "การยพดอายขการเกกบรนกษาลองกองภายใตม
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", Agricultural Science Journal (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 33 (6(พรเศษ)) (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 (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 33 (4-5(พรเศษ)) (2002)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "Effect of Wrapping on Ripening Quality of Mango cv. Nam Dokmai", วารสารขตาวศศนยยปฏรบตน กร ารวรจยน และเรพอนปลศกพพช
ทดลอง 18 (2) (2004) 12-12
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทยเก หมาะสมในการบตมมะมตวงมหาชนกเพพอก การคมา", วรทยาสาร
กกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวรศวกรรมศาสตรย 3 (2) (2005) 1-10
- 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 (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 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 (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 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 (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 38 (5(พรเศษ)) (2007) 41-44
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Lop Phavaphutanon, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Benefit of Mango-Leaf Assay
on the Assessment of Antagonistic Spectrum of the Bacillus megaterium Isolate 3103 upon Diversity of Postharvest Pathogen, Colletotrichum
gloeosporioides ", Agricultural Science Journal (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3 (พรเศษ)) (2008) 43-46
- Peerapong Sangwanangkul, จตขรงคย จนนทรยสทกย ศร , สมนศก ทองบตอ, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Sugar unloading in papaya fruit during fruit development",
Agricultural Science Journal (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3) (2008) 172-175
- Peerapong Sangwanangkul, จตขรงคย จนนทรยสทกย ศร , Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Survey of the Papaya Cultivars, Production and Marketing
Systems in Suphanburi and Kanchanaburi", Agricultural Science Journal (วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3) (2009) 264-267
- ศนนสนยยย ศรลปสขนทร, Nuanwan Farungsang, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, Udom Farungsang, "Impact of Preharvest Application
of Bacillus megaterium Isolate 3103 on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", วรทยาศาสตรยเกษตร 42 (1(พรเศษ)) (2011) 209-212
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลรน นงคยคาก , ชศศกน ดรด คขณไข ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Influence of on-tree leaf position on
the postharvest quality of cut ‘Taani Mor’ banana leaves", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011) 343-346
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, Peerapong Sangwanangkul, "The Storage of Young Plant and Extracts from Cereal Plants",
วารสารวรทยาศาตรยเกษตร 42 (1(พรเศษ)) (2011) 631-634
- Apita Bunsiri, นางสาวจรตตรมา จรรโพธรธรรม, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Phitsanu Bunsiri, "Effect of Irradiation on Quality of
Khoew Sawoey Mango Fruit", วรทยาศาสตรยเกษตร 42 (1 ) (2011) 205-208
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลรน นงคยคาก , ชศศกน ดรด คขณไข ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Postharvest Physiological Changes
and Storage of Banana Leaves", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 95-98
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Mr. CHAROEN KUNPROM, "The Relation between Husk Trimming Process and Fungal Colonization on
Partial Husk-Trimmed Nam-Hom Coconut", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร. 43(3) (พรเศษ)519-522. 43 (3(พรเศษ)) (2012) 519-522
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชตวยศรยนวล, Mr. CHAROEN KUNPROM, Teeranud Romphophak, "Growth and Aflatoxins Production under CO2
Enrichment of Aspergillus spp. Isolated from Peanut", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร 44 (3 (พรเศษ)) (2013) 273-276
พรมพยครนงน ลตาสขดเมพอก 19/1/64

หนมา 3 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายเจรรญ ขขนพรม

ตตาแหนหง

นนกวรชาการเกษตร

สบงกบด

ศศนยยเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (ภาควรชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน

- Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, นายยศผล ผลาผล, Teeranud Romphophak, "Relationship of Stage of Ripening to Taste Preference of Chinese
Tourists for Monthong Durian", วารสารวรทยาศาสตรยเกษตร 44 (3) (2013) 97-100
- Jingtair Siriphanich, Mr. CHAROEN KUNPROM, ภนคธร ลาภบรรบรณย, นายยศพล ผลาพล, "A Study of Longkongs Handling Procedures for Export", วารสารวรทยา
ศาสตรยเกษตร 46 (1) (2015) 51-62
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตร
- 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", การสนมมนาวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก ว/หลนงการผลรตแหตงชาตร ครนงน ทยก 1
(2002)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สขจรรต สตวนไพโรจนย, "การยพดอายขการเกกบรนกษาลองกองภายใตม
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", การสนมมนาวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก ว/หลนงการผลรตแหตงชาตร ครนงน ทยก 1 (2002)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "ผลของการหตอผลตตอคขณภาพนนาก ดอกไมมทะวายเบอรย 4", การประชขมพพชสวนแหตงชาตรครนงน ทยก 4 (2004)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Teeranud Romphophak, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทยเก หมาะสมในการบตมมะมตวงมหา
ชนกเพพอก การคมา", การประชขมวรชาการมหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรย วรทยาเขตกกาแพงแสน ครนงน ทยก 1 (2004)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "ความบรรบรศ ณยทเกย หมาะสมในการบตมมะมตวงนนาก ดอกไมมทะวายเบอรย 4", การประชขมวรชาการพพชสวนแหตงชาตร ครนงน ทยก 5 (2005)
- 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", การประชขมวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 5 (2007)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Apita Bunsiri, "Effect of temperature on environmental changes during ripening of mango cv. Nam Dokmai #4 ", การประชขม
วรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 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 ", การประชขมวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 5
(2007)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, "Effect of water heat treatments on inhibiting the telescoping symptom of
fresh-cut lemongrasses
", การสนมมนาวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 6 (2008)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Lop Phavaphutanon, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Benefit of Mango-Leaf Assay
on the Assessment of Antagonistic Spectrum of the Bacillus megaterium Isoate 3103 upon Diversity of Postharvest Pathogen, Colletotrichum
gloeosporioides", การสนมนาทางวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 6 (ไดมรบน งบสนนบสนขนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชขมวรชาการพพชสวนแหตง
ชาตร ครนงน ทยก 7 2551 เสนอวนนทยก 26/5/51 ไดมรบน งบสนนบสนขนจากหนตวยงาน 8,310 บาท (2008)
- Peerapong Sangwanangkul, จตขรงคย จนนทรยสทกย ศร , Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Survey of the papaya cultivars, production and marketing
systems in Suphanburi and Kanchanaburi", การประชขมวรชาการพพชสวนแหตงชาตร ครนงน ทยก 8: พพชสวนไทยบนเสมนทางสศคต วามยนงก ยพน (2009)
- Apita Bunsiri, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, Phitsanu Bunsiri, "Suitable pH Levels of Curcumin dye for Staining Sapodilla
Fruits", การสนมมนาทางวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 7 (2009)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, ชศศกน ครด คขณไข ทย, "The Storage of Young Plant and Extracts from
Cereal Plants", การสนมมนาวรชาการ วรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 8 (2010)

พรมพยครนงน ลตาสขดเมพอก 19/1/64

หนมา 4 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายเจรรญ ขขนพรม

ตตาแหนหง นนกวรชาการเกษตร
สบงกบด ศศนยยเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (ภาควรชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน
- Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Effects of chitosan on seed germination
and seedling growth of chili", ISSAAS Internaional Congress 2009 (2010)
- Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Nuanwan Farungsang, Udom Farungsang, "Effects of chitosan
spray on chili growth and fruit production", ISSAAS Internaional Congress 2009 (2010)
- ศนนสนยยย ศรลปสขนทร, Nuanwan Farungsang, Chainarong Rattanakreetakul, Mr. CHAROEN KUNPROM, Udom Farungsang, "Impact of Preharvest Application
of Bacillus megaterium isolate 3103 on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", สนมมนาวรชาการ วรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 8 (2010)
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลรน นงคยคาก , นายชศศกน ดรด คขณไข ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Postharvest physiological
changes and storage of cut banana leaves", สนมมนาวรชาการ วรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 8 (2010)
- Siriporn Vihokto, Lukkhana Benjawan, Rongrong Homhual, Netschanok Nuisrirung, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Risk Assessment and Bacterial Reduction
in Raw Material Preparation forCereal Health Product", the ISSAAS International Congress 2009 (2010)
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลรน นงคยคาก , ชศศกน ดรด คขณไข ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Influence of on-tree leaf position on
the postharvest quality of cut ‘Taani Mor’ banana leaves", การสนมมนาวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 9 (2011)
- Udom Farungsang, Nuanwan Farungsang, Mr. CHAROEN KUNPROM, "The Relation between Husk Trimming Process and Fungal Colonization on
Partial Husk-Trimmed Nam-Hom Coconut", การประชขมวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงม ทยก 10 (2012)
- Thanapoom Maneeboon, นางสาวชนนญญา ชตวยศรยนวล, Mr. CHAROEN KUNPROM, Teeranud Romphophak, "Growth and Aflatoxins Production under CO2
Enrichment of Aspergillus spp. Isolated from Peanut", งานประชขมวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 11 (2013)
- Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, ดร.ยศพล ผลาผล, Teeranud Romphophak, "Relationship of Stage of Ripening to Taste Preference of Chinese
Tourists for Monthong Durian", การประชขมวรชาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 11 (2013)
- ปปทมวรรณ อนขสรพรพงศย, ปรรฉตน ร? บนวบาน, Mr. CHAROEN KUNPROM, Kietsuda Luengwilai, "The Control of Postharvest Disease in ‘Mon-Thong’ Durian
Using Curcuma longa Powder", การประชขมวรชาการวรทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหตงชาตร ครนงน ทยก 11 (2013)
ระดนบนานาชาตร
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "Hot water treatments inhibit the telescoping symptom in
fresh-cut lemongrass.", The 10th Controlled and Modified Atmosphere Research Conference (2009)
- Peerapong Sangwanangkul, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, ลกาแพน ขวนญพศล, "Effects of Gamma Irradiation on Postharvest
Quality and Storability of Mangosteen Fruit", The 5th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits (2012)
ผลงานวรจยน นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2545 - 19 มกราคม 2564

พรมพยครนงน ลตาสขดเมพอก 19/1/64

หนมา 5 จาก 5

