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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สรยรววทยาหลนงการเกกบเกยยก ว

โครงการววจยบ
ปป 2548-2550 การถบายทอดเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก วเพพอก ลดความเสยยหายและยพดอายยการเกกบรนกษาผนก ผลไมก และดอกไมกสดเพพอก การสบงออก ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจาก
ทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2549

การยกอมสยละมยดดกวยสยผสมจากขมวนม ชนนและกระเจยยจ บแดงเพพอก ทดแทนสยยอก มผกาสนงเคราะหย ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2550

การถบายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลวตผลพพชสวนเพพอก ควบคยมคยณภาพ ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2551
การใชกสภาพดนดแปลงบรรยากาศและนมาก รกอนเพพอก ยนบยนงม การเกวดอาการ telescoping การเกวดสยนากม ตาล รนกษาคยณภาพ และยพดอายยการเกกบรนกษาตะไครกแปรรศปพรกอม
บรวโภค ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2551-2553 การววจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายยวางจกาหนบาย ของนมาก คนนม ตกนกลกาและผลวตภนณฑยสขย ภาพจากธนญพพชไทย ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน
มก.
ปป 2551

การสการวจพนนธยย ระบบการผลวตและการตลาดมะละกอในเขต จ.สยพรรณบยรย และ กาญจนบยรย ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากสกานนกงานกองทยนสนนบสนยนการววจยน

ปป 2551
ผลของการใชกไคโตซานตบอคยณภาพและการควบคยมโรคหลนงเกกบเกยยก วของพรวก ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว
มหาววทยาลนยเชยยงใหมบ
ปป 2552-2553 ผลของบรรจยภณ
น ฑยถงย พลาสตวก LDPE และ 1-methylcyclopropene ตบอการรนกษาคยณภาพและยพดอายยการเกกบรนกษามะมบวงนมาก ดอกไมกเพพอก การสบงออก ( ผศรก วบ ม
โครงการ ) ไดกรบน ทยนจากศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว มหาววทยาลนยเชยยงใหมบ
ปป 2552

การถบายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลวตผลพพชสวน ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2552

การยพดอายยการเกกบรนกษาใบตองสด ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2551-2554 การววจยน กระบวนการเกกบรนกษา และอายยวางจกาหนบาย ของนมาก คนนม ตกนกลกาและผลวตภนณฑยสขย ภาพจากธนญพพชไทย ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน
มก.
ปป 2553
การถบายทอดเทคโนโลยยการจนดการมะมบวงกบอนและหลนงการเกกบเกยยก วเพพอก การสบงออก ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากศศนยยนวตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว
มหาววทยาลนยเชยยงใหมบ
ปป 2553
การถบายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วผลวตผลพพชสวนเพพอก ยพดอายยการเกกบรนกษาและเพพอก การสบงออก ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากกระทรวงววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยย
ปป 2553-2554 การตรวจสอบคยณภาพและความบรวบรศ ณยของผลมะพรกาวอบอนแบบไมบทาก ลายดกวยเทคนวค NIRs เพพอก อยตสาหกรรมการสบงออก ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากศศนยย
นวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (มหาววทยาลนยเชยยงใหมบ)และ สกานนกงานคณะกรรมการอยดมศนกษา
ปป 2553-2554 การถบายทอดเทคโนโลยยการจนดการหลนงการเกกบเกยยก วพพชสวน สกาหรนบเกษตรกร ผศสก งบ ออก ผศปก ระกอบการและผศสก นใจทนวก ไป ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจากเงวนอยด
หนยนโครงการเกษตรเพพอก ยยทธศาสตรยการพนฒนาปปงบประมาณ 2554
ปป 2554
โครงการถบายทอดเทคโนโลยยการใชกสารเคลพอบผววและเคลพอบเนพอม ผลไมกบรวโภคไดกเพพอก ยพดอายยการเกกบรนกษาผนกและผลไมกเมพองรกอน ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน ทยนจาก
ศศนยยนวนตกรรมเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว มหาววทยาลนยเชยยงใหมบ
ปป 2554
การชะลอการเหลพองของใบตองสดเพพอก การสบงออกและการใชกงานในธยรกวจโรงแรม รกานอาหารและการเผยแพรบวฒ
น นธรรมไทยในตบางแดน ( ผศรก วบ มโครงการ ) ไดกรบน
ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
พวมพยครนงม ลบาสยดเมพอก 9/5/64

หนกา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสมนนก ทองบบอ

ตตาแหนหง

นนกววชาการเกษตร

สบงกบด

ศศนยยเทคโนโลยยหลนงการเกกบเกยยก ว (ภาคววชาพพชสวน) คณะเกษตร กกาแพงแสน

- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สยจรวต สบวนไพโรจนย, "การยพดอายยการเกกบรนกษาลองกองภายใตก
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 33 (6(พวเศษ)) (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 (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 33 (4-5(พวเศษ)) (2002)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทยเก หมาะสมในการบบมมะมบวงมหาชนกเพพอก การคกา", ววทยาสาร
กกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรย 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 (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 38
(5) (2007) 66-69
- 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 (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 38 (5(พวเศษ)) (2007) 41-44
- Peerapong Sangwanangkul, จตยรงคย จนนทรยสทกย ศว , Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Survey of the Papaya Cultivars, Production and Marketing
Systems in Suphanburi and Kanchanaburi", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (3) (2009) 264-267
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลวน นงคยคาก , ชศศกน ดวด คยณไย ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Influence of on-tree leaf position on
the postharvest quality of cut ‘Taani Mor’ banana leaves", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011) 343-346
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, Peerapong Sangwanangkul, "The Storage of Young Plant and Extracts from Cereal Plants",
วารสารววทยาศาตรยเกษตร 42 (1(พวเศษ)) (2011) 631-634
- Apita Bunsiri, นางสาวจวตตวมา จวรโพธวธรรม, Yupin Onsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Phitsanu Bunsiri, "Effect of Irradiation on Quality of
Khoew Sawoey Mango Fruit", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1 ) (2011) 205-208
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลวน นงคยคาก , ชศศกน ดวด คยณไย ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Postharvest Physiological Changes
and Storage of Banana Leaves", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 95-98
- Apita Bunsiri, จวตตวมา จวรโพธวธรรม, 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", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3 (พวเศษ)) (2012) 288-291
- Ronnarit Rittiron, ศยทธหทนย โภชนากรณย, นมาก ฝน สามสาลย, ชนชญา เกตยเตยยน, Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Nondestructive
assessment of internal quality and maturity of young aroma coconut by NIR technique", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 43-46
ระดนบนานาชาตว
- 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
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- 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", การสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก ว/หลนงการผลวตแหบงชาตว ครนงม ทยก 1
(2002)
- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, อ.ดร.สยจรวต สบวนไพโรจนย, "การยพดอายยการเกกบรนกษาลองกองภายใตก
สภาพดนดแปลงบรรยากาศ", การสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก ว/หลนงการผลวตแหบงชาตว ครนงม ทยก 1 (2002)
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- Apita Bunsiri, Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Teeranud Romphophak, Yupin Onsiri, Phitsanu Bunsiri, "ปปจจนยทยเก หมาะสมในการบบมมะมบวงมหา
ชนกเพพอก การคกา", การประชยมววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครนงม ทยก 1 (2004)
- 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", การประชยมววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม 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 ", การประชยมววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม 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
", การสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 6 (2008)
- Peerapong Sangwanangkul, จตยรงคย จนนทรยสทกย ศว , Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, "Survey of the papaya cultivars, production and marketing
systems in Suphanburi and Kanchanaburi", การประชยมววชาการพพชสวนแหบงชาตว ครนงม ทยก 8: พพชสวนไทยบนเสกนทางสศคบ วามยนงก ยพน (2009)
- Apita Bunsiri, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, Mr. CHAROEN KUNPROM, Phitsanu Bunsiri, "Suitable pH Levels of Curcumin dye for Staining Sapodilla
Fruits", การสนมมนาทางววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 7 (2009)
- 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)
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลวน นงคยคาก , นายชศศกน ดวด คยณไย ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Postharvest physiological
changes and storage of cut banana leaves", สนมมนาววชาการ ววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 8 (2010)
- Mr. CHAROEN KUNPROM, Somnuk Thongbor, Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, ชศศกน ควด คยณไย ทย, "The Storage of Young Plant and Extracts from
Cereal Plants", การสนมมนาววชาการ ววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 8 (2010)
- Peerapong Sangwanangkul, ไพลวน นงคยคาก , ชศศกน ดวด คยณไย ทย, Mr. CHAROEN KUNPROM, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Influence of on-tree leaf position on
the postharvest quality of cut ‘Taani Mor’ banana leaves", การสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 9 (2011)
- Ronnarit Rittiron, ศยทธหทนย โภชนากรณย, นมาก ฝน สามสาลย, ชนชญา เกตยเตยยน, Peerapong Sangwanangkul, Yupin Onsiri, Somnuk Thongbor, "Nondestructive
assessment of internal quality and maturity of young aroma coconut by NIR technique", ววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 10 (2012)
- Apita Bunsiri, จวตตวมา จวรโพธวธรรม, 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", การประชยมววชาการววทยาการหลนงการเกกบเกยยก วแหบงชาตว ครนงม ทยก 10
(2012)
ระดนบนานาชาตว
- 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)
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