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Ø To study on pathogenesis, factors affecting disease incidence and 
severity, control measures, and important postharvest diseases of 
agricultural produce. Apply postharvest technologies to reduce loss 
from postharvest disease and maintain the best possible quality of 
the produce. 

Ø To study on losses of storage grains, detection, identification, 
biology of storage fungi, dissemination, detection of mycotoxin 
and control measure.

Ø To studies of photochemical against phytopathogenic fungi. The 
bioactive compounds of plant origin against plant pathogenic fungi 
lead to ecologically safe products.
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• Department of Botany, Faculty of Sciences, KU
• Department of Environmental Engineering, Faculty 

of Engineering, KU 
• Faculty of Engineering, Mahasarakham University
• School of Postharvest Technology, King Mongkut 

Technology University 
• Postharvest Technology Innovation Center
• Department of Systematic and Evolutionary Botany, 

University of Vienna, Vienna, Austria
• Department of Crop Sciences, Division of Plant 

Protection, University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna, Austria

• Effect of storage fungi on quality and storage
life of rice grain and brown rice

• The development of ozone generator for
postharvest

• Infection of mangosteen (Garcinia mangostana) by fruit diseases in the
East of Thailand

• Development of bioactive cinnamom extract for control postharvest
disease of Nam Dok Mai mango. 

• Effect of extracts from the bark of Aglaia spp. on the growth of
Colletotrichum gloeosporioides and C. capsici Isolated from papaya fruit.

• Pilot plant development for paddy drying using infrared ray combined
with tempering and hot air for a small milling Factory and effects of rice
qualities and postharvest pest management
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หอ้งปฏบิตักิารโรคหลงัการเก็บเกีMยวและโรคเมล็ดพนัธุ ์

ผศ.ดร. เนตรนภสิ เขยีวขาํ, 
Dr.rer.nat (Natural Science) University of Vienna, Austria 
E-mail: agrnpk@ku.ac.th

Ø ศกึษาโรคหลงัการเกบ็เกีXยวของผลติผลเกษตรการเกดิโรค ปัจจัยการ
เกดิโรคและความรนุแรง และการควบคมุ

Ø ศกึษาความเสยีหายทีXเกดิขึjนกบัเมล็ดทีXเกบ็รักษา การตรวจหา การ
ระบชุนดิ ชวีวทิยาของเชืjอราในโรงเกบ็ การแพรก่ระจายของเชืjอการ
ตรวจสอบสารพษิจากเชืjอราและการควบคมุ

Ø ศกึษาพฤกษเคมทีีXมสีารออกฤทธิrเพืXอควบคมุเชืjอราสาเหตโุรคพชื
เพืXอใชเ้ป็นสารออกฤทธิrโดยใหค้วามสําคญัตอ่การใชส้ารทีXเป็น
ปลอดภยัและเป็นมติรตอ่สิXงแวดลอ้ม

โครงการวจิยัทีMดาํเนนิงาน
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ทมีวจิยั

ผลงานตพีมิพ์

เครอืขา่ยงานวจิยั
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• ภาควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มก.
• ภาควชิาวศิวกรรมสิtงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์มก.
• คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.มหาสารคาม
• สายวชิาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีtยว ม.เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี
• ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีtยว
• Department of Systematic and Evolutionary Botany, 

University of Vienna, Vienna, Austria
• Department of Crop Sciences, Division of Plant 

Protection, University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna, Austria

• อทิธพิลของเชืFอราในโรงเกบ็ (storage fungi) บน
ขา้วเปลอืกและขา้วกลอ้งตอ่อายกุารเกบ็รักษาและ
คณุภาพขา้ว

• การพัฒนาเครือ̀งผลติโอโซนเพือ̀ยดือายผุลติผลทาง
การเกษตรหลังการเกบ็เกีย̀ว

• การเกดิโรคและสาเหตกุารเขา้ทําลายในระยะกอ่นและหลังการเก็บเกีtยวทีt
กอ่ใหเ้กดิโรคผลเน่าของมังคดุในภาคตะวนัออก

• ผลของสารสกดัจากพชืสกลุ Aglaia ตอ่การเจรญิของเชื�อรา Colletotrichum
gloeosporioides แอนแทรกโนส และคณุภาพของผลมะละกอ

• การพัฒนาใชส้ารสกดัจากอบเชยในการป้องกนัและควบคมุโรคหลังการเก็บเกีtยว
ของมะมว่งนํ�าดอกไม ้

• การพัฒนาโรงงานตน้แบบอบแหง้ขา้วเปลอืกดว้ยรังสอีนิฟราเรดรว่มกบัการเทม
เปอรร์ิtงและลมรอ้นสําหรับโรงสขีา้วขนาดเล็ก และผลกระทบดา้นคณุภาพของขา้ว
และการจัดการศัตรพูชืหลังการเก็บเกีtยว 
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