
เ อ ก ส า ร บ ่ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ซ ม  เ ร ือ ง  TH1000001

ก า ร ใ ช ้ ร ั ง ส ี พ ั ฒ น า เ ก ษ ต ร อ ิ น ท ร ี ย ์  

เ พ อ อ า ห า ร ป ล อ ด ภ ั ย
The Regional Conference on

T h e  U s e  o f  R a d i a t i o n  

t o  D e v e l o p  O r g a n i c  F a r m i n g  

f o r  F o o d  S a f e t y

จ ัด โ ด ย  ส ำ น ัก ง า น ป ร ม า ณ ูเ พ ื ่อ ส ้น ต ิ T H 1 0 0 0 0 1
ก ร ะ ท ร ว ง  ร ท ย า ศ า ส ต ^ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ^
2 8 - 2 9  f น ยายน  2 5 4 9  น างณ ้ฐ ธ ย าน ์ เป ีย แ ด ง
โร ง แ ร ม  รชมอน ค ์ จ.นนทบร ี บ รรณ าธ ิก าร

Nattayana Piadang
Edi z



เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 974-229-950-1

สงวนลิฃสิทขในประเทศไทยตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ © 2549
ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging In Publication Data

การประชุมเร่ือง “การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย” (กรุงเทพฯ, 2549) 
การประชุมเร่ือง “การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ืออาหารปลอดภัย” - - กรุงเทพฯ: 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2549.

ISBN: 974-229-950-1

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2549 
จัดพิมพ์โดย

สำนักงานปรมาญเพ่ือสันติ
16 ถ. วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-25795230,0-25620123 โทรสาร 0-25613013 
Website: http://www.oap.go.th 
E-mail: oaep@oaep.go.th

office.mail@oaep.go.th ราคา 400 บาท

400 หน้า
1. เกษตรอินทรีย์ - - การประชุม.
1. สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

2. เกษตรอินทรีย์--วิจัย 
II. ช่ือเร่ือง

333.7

http://www.oap.go.th
mailto:oaep@oaep.go.th
mailto:office.mail@oaep.go.th


o •

เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ก าร ป ร ะ ช ุม

“การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”

วันท่ี 28-29 กันยายน 2549 

ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ดำฒินการโดย
สำนักงานปรมาญเพ่ือสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ณัฐธยาน์ เปียแดง 
บรรณาธิการ 

Nattayana Piadang 
Editor





โครงการการประชุมเรื่อง 
“การใช้รังสืพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”

หสัททารแสะเห9}ผล
รัฐบาลได้ประกาศยูทธV iสตร์ที่สำคัญของประเทศให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก แสดงให้เห็นว่าเป้าหมาย 

สำคัญของประเทศไทยคือการส่งออกสินค้าเกษตร ไปยังต่างประเทศเพ่ือทำรายได้เข้าประเทศ ในการแข่งขันการส่งออก 
ผลผลิตทางการเกษตร ไปยังสหภาพยูโรป และสหรัฐอเมริกา คือการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด 
ต่างประเทศและมีราคาแพง เช่น สหภาพยูโรป และสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้จากแนวโน้มการเติบโตของตลาด 
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ปิจชุบันประเทศไทยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า 
ปลอดสารพิษวางจำหน่ายตามชุปเปอร์มาร์เกีตใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ อัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 ต่อปี การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก 
ประเทศไทยดำเนินการโดยเอกชนหลายบริษัทและทำกันมานาน

การดำเนินงานในส่วนภาครัฐมีหน่วยงานต่างๆจากมหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการอยู่ 
สำนักงานปรมาญเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในโครงการเรื่อง “การใช้รังสี 
และไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุชุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์” ระยะเวลา 2 ปีระหว่าง 
พ.ศ. 2548-2549 โดยมีเครือข่ายนักวิจัยมากกว่า 20 หน่วยงาน นักวิจัย 113 คน ดำเนินการวิจัย 43 โครงการเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทำผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มปิจจัยในการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งพืช สัตว์ ประมง และการลดมลพิษ 
จากฟาร์ม และชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัย ประหยัด และเกิดประโยชน์โดยใช้หลักการวิจัยใน 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความชัดเจน และเชื่อถือไค้

ว ัตสุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนำไปประยูกต์ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ระดับชาติ
2. สร้างองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ประหยัด ทันสมัย และเหมาะสม
3. ส่งเสริมการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เปีนท่ียอมรับระดับนานาชาติ
4. มุ่งหาคำตอบให้เกษตรกรที่ใช้นํ่าหมักในการผลิตพืช สัตว์ ประมงที่สามารถอธิบายไค้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์
5. สร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนเกษตรเพ่ือแก้ปิญหาความยากจนของเกษตรกร

^'เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน เอกชน และผู้สนใจ

สลานที: ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2โรงแรมRichmond นนทบุรี 
ระยะเวสา: 2 วัน (28-29 กันยายน 2549)



ขอบเขตของการประชุม
ในงานสัมมนาให้มีทังการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ และการจัดนิทรรศการดังนี

เปีนงานประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและเทคโนโลยีการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัย....
บุรณาการเร่ือง “การใช้รังสีและไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ืมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์” 
จากผู้ร่วมวิจัยและผู้มีประสบการณ์การทำงานกับเกษตรกรโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- ^ยอินทรีย์
- เชื้อจุลินทรีย์และสมุนไพรควบคุมโรคแมลง
- หญ้าหมักและสารเสริมการเจริญเติบโตของปสุสัตว์
- ประมงอินทรีย์
- การลดมลพิษโดยวิธีอินทรีย์
- จัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์

งานนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ และการแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์จาก 
ภาคเอกชนที่ส่งออก และเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์

ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้ร ับ
เผยแพร,ผลงานวิจัย และตกผลึกเป็นองค์ความร้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและ 

ประชาชนทั่วไป

หน่วยงานที่ร ับผ ิดชอบ
กลุ่มงานนิเวศรังสี โครงการวิจัยรังสีเพ่ือการเกษตร สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ค่าใช ้จ ่ายในการประชุม
1. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
2. ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินเบิกจากงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
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รัฐบาลได้กำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงได้ทำ 
การวิจัย เร่ืองการใช้รังสีและไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุชุอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็น 
ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานท่ัวประเทศจำนวน 20 หน่วยงาน ท้ังจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยี กรม กองต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นร่วมใจเป็นหนึ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชาการทั้งเรื่องป้ยอินทรีย์ 
การควบคุมโรคและแมลงอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ประมงอินทรีย์ และการควบคุมมลพิษอินทรีย์ ด้วยวิธีการบริหารจัดการ 
งานวิจัยแบบสหวิทยากร (mutidisplinary research) ประสานงานกับบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญเฉพาะสาขาจำนวน 
113 คน ดำเนินงานท่ีมีขอบข่ายงานกว้างขวาง ในเวลาจำกัดเพียง 2 ปี (2548-2549)งบประมาณ 18 ล้านบาท ใช้เพียง 15 ล้าน 
บาท บริหารโครงการวิจัยจำนวน 46 โครงการ บริหารงานท้ังงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างนักวิจัยใหม่ ปริญญาตรี- 
โท-เอก จำนวนมากกว่า 20 คน และนักศึกษาแกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน ประมาณ 75 คน

ความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของผู้บริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) คือ 
ท่านเลขาธิการ ท่านรองเลขาธิการ และผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือ 
และสนับสนุนดังนี้

1. ทีมงานสนับสนุนของ ปส. คือ โครงการวิจัยรังสีเพ่ือการเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักบริหารจัดการด้าน 
พลังงานปรมาณู โครงการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และปฏิกรณ์ปฏิบัติ และศูนย์อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

2. พลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่านที่ได้มุ่งม่ันร่วมใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มี 
คุณค่าทางด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร (food safety) ซ่ึงเป็นท่ีต้องการ 
ระดับประเทศและนานาชาติเพ่ือให้มนุษยชาติมีอายุยืนยาวห่างไกลจากโรคเบียดเบียน

3. ขอขอบคุณทีมงานวิชาการท่ีได้ร่วมทุ่มเทพลังกาย พลังใจในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
4. ขอขอบคุณครอบครัวคือ นาย บุณชุม เปียแดง เป็นที่ปรึกษางานมาโดยตลอดเพื่อแก้ไขปีญหาและอุปสรรคในการ 

ทำงาน ขอขอบคุณดร.นิรมล เปียแดงท่ีช่วยทำงานและออกแบบปก Proceeding ขอขอบคุณนาย ณพล เปียแดง ท่ี 
ให้ข้อมูลอาหารเกษตรอินทรีย์ที่วางตลาดในประเทศออสเตรเลีย

ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีและหวังว่าผลงานวิจัยเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านและ 
สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี ความดีที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้'ขอถวายเป็นพระราชธุศลแด  ่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอลุลยเดชฯ เนื่องในปีมหามงคลครองสิริราชสมบัติครบ 60ปี และเนื่องในวัน 
เฉลิมพระชนมายุครบ 79 พรรษา

(นางณัฐธยาน์ เปียแดง)
ผู้อำนวยการโครงการบูรณาการ...เกษตรอินทรีย์



คำกล่าวรายงาน  
การประชุม "การใช้ร ังส ีพ ัฒนาเกษตรอินทรีย ์เพ ื่ออาหารปลอดภัย"  

โดย มนูญ อร่ามรัตน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาลุ}เพ ื่อสันติ
วันท่ี 28-29 กันยายน 2549 

ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2โรงแรม Richmond นนทบุรี
กราบเรียน ท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมวันนีจัดขึนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้จัดทำโครงการวิจัยบุรณาการ เร่ือง 
การใช้รังสีและไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นการสร้างเครือข่าย 
นักวิจัยท่ัวประเทศท่ีมีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 5 สาขา คือ ปุยอินทรีย์ เช้ือจุลินทรีย์และสมุนไพรควบคุม 
โรคพืชและแมลง หัวเช้ือผลิตหญ้าหมักและจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของปศุสัตว์ ประมงอินทรีย์ และการควบคุมมลพิษ 
อินทรีย์ โดย นักวิจัยมาจากหน่วยงานของรัฐ 23 หน่วยงาน นักวิจัย 113 คน จำนวน 46 โครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 
เป้าหมายของโครงการวิจัยเพ่ือสร้างเทคโนโลยีข้ึนใช้เองในประเทศ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และ 
สมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยแก,เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตและประชาชนซ่ึงเป็นผู้บริโภค และการส่งเสริม 
การส่งออกและรักษาตลาดต่างประเทศ ซ่ึงต้องการอาหารและผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ รวมท้ังการหาคำตอบให้เกษตรกร 
และประชาชนในเร่ืองการใช้นำหมักชีวภาพใช้ทำปุยอินทรีย์/ชีวภาพ ควบคุมโรคแมลงอินทรีย์ ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหาร 
สัตว์ และผลิตภัณฑ์ทดแทนสารปฏิชีวนะ ท้ังปศุสัตว์และประมง และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ลดมลพิษจากภาคการผลิตทาง 
การเกษตร และยังเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนเกษตรเพ่ิมรายได้ตามนโยบายคาราวานแก้จนของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของการประชุมคร้ังน้ีเพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยในโครงการฯ รวมท้ังการแลกเปล่ียน 
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้วิจัย และผู้ร่วมประชุมให้ตระหนักถึงเทคโนโลยีดังกล่าวและสามารถนำออกมาใช้งานได้จริง 
โดยมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่งออก

เทคโนโลยีที่ใช้ คือ การใช้รังสีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเกษตรอินทรีย ์
อาทิเช่น การใช้รังสีเพ่ิมประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกใช้ทำหัวเชื้อหญ้าหมัก และเป็นส่วนผสมของ 
อาหารสัตว์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของโคเนื้อ โคนม และใช้เป็นเชื้อ probiotics ทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะในการเลี้ยง 
สัตว์ และการใช้เชื้อยีสต์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริก

ผลการวิจัยท่ีได้จากโครงการฯ สรุปได้ว่า รังสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้จริง ขณะนี ้
กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อธุลินทรีย์ ผลิตปุยนำจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกรจังหวัดลพบุรี และการใช้เชื้อ 
ยีสต์ และเช้ือแอคติโนมัยสิทในการควบคุมพริกและมะม่วงเพื่อการส่งออกที่จังหวัดอ่างทอง นครราชสีมา พิษณุโลก และ 
ฉะเชิงเทรา นอกจากน้ียังได้เทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างกระบวนการบำบัดนำเสียจากฟาร์มสุกรให้เกิดผลผลิตมูลค่าเพิ่มคือ ไร 
แดง ไรนางฟ้าไทย และ ไรนางฟ้าสิรินธร และการผลิตพืชผักปลอดสารพิษโดยวิธีการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้ปุยชีวภาพ และ 
นำเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งผลิตจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของคนไทยล้วนๆ พร้อมท่ีจะ 
นำไปจดสิทธิบัตรต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการวิจัย นักวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และจาก 
สถาบันการอาชีวศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักส่งเสริมการเกษตร อบต. ผู้ส่งออกเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรผู้ผลิต

ขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยในโครงการร่วมเกษตรอินทรีย์เป็น 
อย่างดีย่ิง จนสามารถสร้างองค์ความร้ขนใช้เองในประเทศและมีผลต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร,ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดการ 
ประชุม "การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ืออาหารปลอดภัย"

ขอกราบเรียนเชิญ



คำกล่าวเป ีดงาน  
การประชุม "การใช้ร ังส ีพ ัฒนาเกษตรอินทรีย ์เพ ื่ออาหารปลอดภัย" 

โดย ลุ[จินดา โชต ิพาน ิช รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันท่ี 28-29 กันยายน 2549 

ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2โรงแรม Richmond นนทบุรี

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มาเป็นประธานในพิธีเปีดการประชุม "การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ืออาหาร 

ปลอดภัย" ในวันนี
นับเป็นมิติใหม่ในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้อาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทังในประเทศและต่างประเทศ และ 

ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิต และมีเป้าหมายสำคัญ เพ่ือการส่งออก ซ่ึงจะมีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 10 เท่า ของการผลิตสินค้า 
เกษตรที่ใช้สารเคมี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไค้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของ 
รัฐบาล จึงได้บรรชุการวิจัย และพัฒนาทางค้านเกษตรอินทรีย์เข้าในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ

การวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งทางด้านสาธารณสุข และทางด้านเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากปีจชุบันประเทศไทยนำเข้าสารเคมีเกษตรเพื่อใช้ทำป้ยและสารกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมากโดย ในปีพ.ศ. 2546 
เป็นจำนวนเงิน 37,087 ล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงสารธารณสุขรายงานว่า สถิติคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใน
ปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากการไค้รับสารเคมีเกษตรปีละ 45,000 คน

เพ่ือลดการนำเข้าสารเคมีเกษตร และเพิ่มการส่งออกเกษตรอินทรย์อันเป็นการ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ เพ่ิมข้ึน 
มากกว่า 10 เท่า ของมูลค่าผลิตผลการเกษตรเดิมจึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการวิจัยทางด้านเกษตร 
อินทรีย์อย่างต่อเน่ือง และกว้างขวางให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายไค้ให้แก่เกษตรกร และมีสุขภาพท่ีดี 
ท้ังผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิต

การทำงานในปีจจุบัน จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทังภาครัฐและภาค
เอกชน รวมทังจากบุคลากรหลากหลายสาขา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นองค์รวม ดิฉันมีความม่ันใจว่าหากได้มีการ 
ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนแล้ว เราสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างแน่นอน

ดิฉันหวังว่า ผลของการประชุมครั้งนี้ จะได้องค์ความรู้และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานของ 
ทุกท่าน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศในที่สุด

ในโอกาสนี้ดิฉันขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และบรรลุวัตลุประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ทุกประการ 
สุดท้ายนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม "การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพ่ืออาหารปลอดภัย"

http://li4ilvi.fr


วันพฤห ัสบด ีท ี่ 28

08.00-09.30 น.
09.30-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.30น.
10.30-11.00น.

11.00-11.30น.

11.30-12.00น.

12.00-13.00น.
13.30-14.00น.

14.00-14.30น.

14.30-15.00น.

15.00-15.30น.

15.30-16.00น.

กำหนดการประชุม 
เรื่อง “การใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”

วันที่ 28-29 กันยายน 2549 
ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 โรงแรม Richmond นนทบุรี

กันยายน 2549

ลงทะเบียน
เลขาธิการtfานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กล่าวรายงาน 
(ดร. มนูญ อร่ามรัตน์)
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดการประชุม และเปิดป้ายนิทรรศการ 
(ดร. สุจินดา โชติพานิช)
พักรับประทานอาหารว่าง
ภาพรวมของการดำเนินโครงการวิจัยบุรณาการ เรื่องการใช้รังสีและไบโอ 
เทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุชุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)
การใช้!]ยอินทรีย์ชีวภาพ(นํ้าเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตร)ในการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(ณัฐธยาน์ เปียแดง ทศพร ชัมพูนทะ วรพงศ์ วิมลพันธุ เสกศึก ธรรมพิทักษ์ 
และ ณัฐ ป็ญญาบาล)
การเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ท่ีใช้เล้ียงสุกรด้วยแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก ซึ่งทนร้อนเพื่อให ้
เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติก
(เทอดสักดคำเหม็ง เสาวนิตทองพิมพ์ ไพรัช เล่ือนไธสง Kenji Sakaiและ ณัฐธยาน์ เปียแดง) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การปรับปรุงสายพันธุเชือราด้วยการเหน่ียวนำให้กลายพันธุด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ 
สำหรับผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์สูง และกระบวนการผลิต 
(ปาริชาติ คนช่ือ ณัฐธยาน์ เปียแดง และ วิเชียร กิจปรีชาวนิช)
การใช้รังสีแกมมาปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท 3Aในการย่อยสลาย 
สารปราบศัตรูพืช
(เสาวนิตย์ ทองพิมพ์ และ ณัฐธยาน์เปียแดง)
การผลิตกรดแลกติคโดยเช้ือ Bacillus NF17 ท่ีผ่านการฉายรังสีเพ่ือนำมา 
ทำไบโอพอลิเมอร์โพลีแอลแลตเทต
(เสาวนิต ทองพิมพ์ ชุศักด พูนสวัสด ปวีณา ฆารไสว Kenji Sakai และ ณัฐธยาน์เปียแดง) 
การใช้รังสีแกมมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียเพ่ือใช้ในการบำบัดนำท้ิงจากฟาร์มสุกร 
(ศิววรรณ พูลพันธ์ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
สมรรถภาพการผลิตโคนมทดแทนจากหญ้าแพงโกล่าที่หมักกับหัวเชื้อที่ผ่านการฉายรังสี 
(สมเกียรติ ประสานพานิช เลอชาติ บุญเอก และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
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16.00-16.20 น.

16.20-16.50น. 
16.50-17.10น.

17.10-17.30น.

17.30-17.50น.

วันธุกร์ท่ี 29 ก.ย. 2549
08.00-09.00 น.
09.00-09.30 น.

09.30-10.00 น.

10.00-10.15 น. 
10.15-10.45น.

10.45-11.15น.

11.15-11.35น. 

11.35-12.00น.

ผลผลิตนมของแม่โคที่เล้ียงด้วยหญ้าแพงโกล่าที่หมักร่วมกับหัวเช้ือและที่เล้ียงด้วย 
หญ้าแพงโกล่าตัดสด
(สมเกียรติ ประสานพานิช สิริรัตน์ บัวผัน เลอชาติ บุญเอก และณัฐธยาน์ เปียแดง)
พักรับประทานอาหารว่าง
การปรับปรุงการผลิตวิตามินบีหกโดยการฉายรังสีแกมมาในเช้ือแบคทีเรียท่ีคัดแยกจากดิน 
(ยานี ตรองพาณิชย์ ชิดชนก อนุตระกูลชัย และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
การใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช 
(จิระเดช แจ่มสว่าง วรรณวิไล อินทนู และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
การใช้นาเสียจากฟาร์มสุกรเพาะเล้ียงไรแดง

(ณัฐธยาน์ เปียแดง สุรชัย สายน้อย สุมาลี ยูลทองน้อย รัชดา หมอยาดี อรุณ บ่างตระกูลนนท์ 
ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ และ วีระศักดิ บุตรโคษา)

ลงทะเบียน
การศึกษาประสิทธิภาพของรังสีแกมมาในการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N,
(ที่แยกได้ในประเทศไทย) ในเนื้อไก่ และในอุจาระไก่
(วาสนาภิญโญชนม์ ณัฐธยาน์ เปียแดง ลัดดายูลิกา สุจิราปาจริยานนท์ อารักษ์ วิทิตธีวานนท์ 
และ สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน)
ประสิทธิภาพของรังสีแกมมา ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง HjN, ในการเตรียม
แอนติเจนสำหรับตรวจแอนติบอดี โดยวิธี Hemagglutination Inhibition
(อารุณี ชัยสิงห์ สุรีย์ ธรรมศาสตร์ สมใจ กมลสิริพิชัยพร และ ณัฐธยาน์เปียแดง)
พักรับประทานอาหารว่าง
ผลการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ท่ีผ่านการฉายรังสีในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถนะการผลิต 
สุกรเล็ก-รุ่น
(เทอดศักดคำเหม็ง พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา งามนิจนนทโส และณัฐธยาน์ เปียแดง)
การศึกษาคุณภาพของสารสกัดสาบเสือ ( E upa torium  o do ra tu m  ) รูปแบบต่างๆและความ(ป็น 
พิษ กลไกในการทำลายพิษ ในตัวอ่อน วัย 3 แมลงวันผลไม้ (D a cu s d orsa lis)
(ภควดีสุทธิไวยกิจสุรพลวิเศษสรรค์ สมยศสุทธิไวยกิจทิพย์มนต์ ภัทราคร สุรพลภัทราคร 
และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบคทีเรียที่ใช้บำบัดโลหะหนักจากอำเภอร่อนพิบุลย ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นุกูล อินทระสังขา ณัฐธยาน์ เปียแดง และ วรากร วิศพันธ์)
การใช้รังสีแกมมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อ S a cch a ro m yces  sp. KKU1 ให้สามารถเจริญ 
ที่อุณหภูมิสูงและผลิตไลชีนได้มาก 
(งามนิจ นันทโส และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)



12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.00น. การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกท่ีผ่านการฉายรังสีกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

(นนทวิทย์ อารีย์ชน วัชริยา ถูรีวิโรจน์กุล ประพันธ์ศักดิ ศีรษะภูมิ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
14.00-14.30 น. การคัดเลือกและการใช้ชุลินทรีย์ปฎิปีกษ์ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก และ

มะม่วงระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการทดลองใช้เชือจุลินทรียย่อยสลายนิ้าเสียจาก 
ฟาร์มสุกรและแหล่งชุมชน และการใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอ็นไซม ์
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

14.30-15.00 น. การใช้รังสีปรับปรุงหัวเชื้อหญ้าหมัก
(อาภรณ์ วงศ์วิจารณ์ นงพงา คุณจักร และณัฐธยาน์ เปียแดง)

15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.00 น. Development and utilization of protein enriched feed by yeast (S acch a ro m yces  cerev isia e)

fermentation in ruminants
(เมธา วรรณพัฒน์ ณัฐธยาน์ เปียแดง กฤษดาบุญนพ สินีนาฎพลโยราช งามนิจนนทโส 
และ สิทธิศักดิ คำผา)

16.00-16.30 น. อภิปรายเร่ือง “เกษตรอินทรีย์จากงานวิจัยสู่ประชาชน”
(วิไล อติชาติการ , เมธา วรรณพัฒน์, วิกฤต วัฒนยง และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

16.30-17.00น. พิธีปิด

ภาคโปสเตอร์
1. การหมุนเวียนนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรใช้ปลูกข้าวโพด?เกอ่อนและดาวเรือง

(ณัฐธยาน์ เปียแดง สมศักต ปาละจูม ถวัลย์ คุ้มกลาง ปราณี สิโรดมสกุล และ เมทินี เหล่าธรรมย่ิงยง)
2. การทดสอบการใช้เชือราเมตตาไรเชี่ยมสายพันธุกลายโดยรังสีแกมมาควบคุมด้วงแรดมะพร้าว 

(ลาวัลย์จีรพงศ์ ณัฐธยาน์ เปียแดง กิตติศักด จันทสังข์ และ กมลทิพย์ รักประสงค์)
3. การทดลองใช้ปัยน้ําธุลินทรีย์ปลูกพืชสบู่ดำ

(อำนาจ ธรรมวิชญ์ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)
4. การใช้เชื้อรา T rich od erm a  spp. ในการควบคุมการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา 

A sp erg illu s  p a ra s itic u s  ในผลิตผลทางการเกษตร
(ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ณัฐธยาน์ เปียแดง และ Yang Qian)

5. การใช้รังสีแกมมาเพิ่มประสิทธิภาพ B a c illu s  th u rin g ien sis  สายพันธุไทยเพ่ือใช้ควบคุม แมลงศัตรูพืช
(จริยา จันทร์ไพแสง สุทธิพันธุ แก้วสมพงษ์ ณัฐธยาน์ เปียแดง ประกาย เทพหาร และ วรรณภา แก้วชิงดวง)

6. การใช้สบุนไพรสกัดด้วยไอนำเสริมประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชโดยชีววิธี 
(กนก อุไรสกุล และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

ๆ. การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุแอคติโนมัยสีทด้วยรังสีแกมมาเพื่อเป็นเชื้อควบคุมโรคพืช
(ประภัสสร รักถาวร ณัฐธยาน์ เปียแดง วิเชียร กิจปรีชาวนิช อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และ สมศิริ แสงโชติ)
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8. การหมุนเวียนนิ้าเสียจากฟาร์มสุกรมาปลูกพืชไร้ดิน
(ณัฐธยาน์ เปียแดง น่ิมนวล วาศนา พันทิพา อินทรวิชัย พัชรียา ฉัตรเท และ ณ ตะวัน ทิพย์วิเศษ)

9. ผลการใช้!]ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือทดแทน!]ยเคมีในการผลิตแตงกวา
(ฌัฐธยาน์ เปียแดง สิทธิศักดี้รัตนพาณิชย์ ประเทืองเชาว์วันกลาง ณัฏฐินี รัตนพาณิชย์ ภูธินีใจภักดี 
และ จันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์)

10. การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ A sp erg illu s  a w a m o ri โดยวิธีใช้รังสี 
แกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลลกอฮอล์
(วีระสิทธี้กัลยากฤต ฌัฐธยาน์ เปียแดง และ เมทินี มาเวียง)

11. การใช้เชือชุลินทรีย์ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงนำดอกไม้เพื่อการส่งออก 
(ฌัฐธยาน์ เปียแดง)

12. การศึกษาการย่อยสลายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในส่ิงแวดล้อมโดยกลุ่มแบคทีเรียที่ฉายรังสี 
(อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ณัฐธยาน์ เปียแดง ภูษิตา วรรณิสสร และ นิตยาพร สมภักดีย์)

13. ผลการเสริมผงกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน Testosterone และ Cortisol ของสุกรเพศผู้ 
(สมโภชน์ ทับเจริญ เกรียงสักคี้ สอาดรักษ์ ศรีสุวรรณ ชมชัย และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

14. คุณสมบัติของนํ้าหมักผลไม้และนํ้าหมักสมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ 
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

15. การใช้นํ้าเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อการเลี้ยงไรนานางฟ้า
(ณัฐธยาน์ เปียแดง นุกูล แสงพันธุ ราเมศ ชุ}สิงห์ พิศมัย เฉลยศักดิ", นพรัตน์ หมานริม และ ภัทรา ป็ญญวัฒนกิจ)



สารบัญ

ภาคบรรยาย
1. ภาพรวมของการดำเนินโครงการวิจัยบูรtนาการ เรื่องการใช้รังสีและไบโอเทคโนโลยีปรับปรุง 

สายพันธุจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

2. การใช้ปุยอินทรีย์ชีวภาพ(นาเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตร)ในการผลิตข้าวอินทรีย ์
(ณัฐธยาน์ เปียแดง ทศพรซัมพูนทะ วรพงศ์วิมลพันธุ เสกสีก ธรรมพิทักษ์
และ ณัฐ ปีญญาบาล)

3. การเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ท่ีใช้เลี้ยงสุกรด้วยแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก ซึ่งทนร้อนเพื่อให ้
เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติก
(เสาวนิต ทองพิมพ์ เทอดศักดี้คำเหม็ง ไพรัช เลื่อนไธสง Kenji Sakai 
และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

4. การปรับปรุงสายพันธุเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสาย 
พันธุสำหรับผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์สูง และกระบวนการผลิต
(ปาริชาติ คนช่ือ ณัฐธยาน์ เปียแดง และ วิเชียร กิจปรีชาวนิช)

5. การใช้รังสีแกมมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท 3A และกลุ่มแบคทีเรีย 
เช้ือผสม B1 ในการย่อยสลายสารปราบศัตรูพืช
(เสาวนิตย์ ทองพิมพ์ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

6. การผลิตกรดแลกติคโดยเชื้อ B a c illu s  NF17 ที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อนำมาทำไบโอพอณิมอร ์
โพลีแอลแลตเทต
(เสาวนิต ทองพิมพ์ รุ[ศักดิ''พูนสวัสดิ ปวีณา ‘มารไสว Kenji Sakai 
และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

7. การใช้รังสีแกมมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียใช้ในการบำบัดนำทิงจากฟาร์ม 
สุกร
(สิว'วรรณ พูลพันธ์ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง) 1

8. สมรรถภาพการผลิตโคนมทดแทนจากหญ้าแพงโกล่าที่หมักกับหัวเชื้อที่ผ่านการฉายรังส ี
(สมเกียรติ ประสานพานิ.ช เลอชาติ บุญเอก และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

9. ผลผลิตนมของแม่โคท่ีเลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่าที่หมักร่วมกับหัวเช้ือและที่เล้ียงด้วย 
หญ้าแพงโกล่าตัดสด
(สมเกียรติ ประสานพานิช สิริรัตน์ บัวผัน เลอชาติ บุญเอก และณัฐธยาน์ เปียแดง)

ป ี)

20-27

28-35

36-43

44-52

53-62

63-71

72-78



10. การปรับปรุงการผลิตวิตามินบีหกโดยการฉายรังสีแกมมาในเชือแบคทีเรียท่ีคัดแยกจากดิน 
(ยานี ตรองพาณิชย์ ชิดชนก อนุตระกูลชัยและ ณัฐธยาน์เปียแดง)

11. การใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช 
(จิระเดช แจ่มสว่าง วรรณวิไลอินทนู และณัฐธยาน์ เปียแดง)

12. การใช้นาเสียจากฟาร์มสุกรเพาะเล้ียงไรแดง
(ฌัฐธยาน์ เปียแดง สุรชัยสายน้อย สุมาลีมูลทองน้อย รัชดาหมอยาดี อรุณบ่างตระกูลนนท์ 
ชัยวัฒน์ ทูลศรีกาญจน์ และวีระศักด บุตรโคษา)

13. การศึกษาประสิทธิภาพของรังสีแกมมาในการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 
(ที่แยกได้ในประเทศไทย) ในเนื้อไก่ และในอุจาระไก่
(วาสนา ภิญโญชนม์ ณัฐฃยาน์ เปียแดง ลัดดา มูลิกา สุจิรา ปาจริยานนท์ 
อารักษ์ วิทิตธีรานนท์ และ สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน)

14. ประสิทธิภาพของรังสีแกมมา ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในการเตรียม 
แอนติเจนสำหรับตรวจแอนติบอดี โดยวิธี Hemagglutination Inhibition
(อารุฌี ชัยสิงห์ สุรีย์ ธรรมศาสตร์ สมใจ กมลศิริพิชัยพร และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

15. ผลการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ที่ผ่านการฉายรังสีในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถะการผลิตสุกร 
เล็ก-รุ่น
(เทอดศักดี้คำเหม็ง พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา งามนิจ นนทใส และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

16. การศึกษาคุณภาพของสารสกัดสาบเสือ (E upa torium  o do ra tu m  ) รูปแบบต่างๆและความเป็น 
พิษ กลไกในการทำลายพิษ ในตัวอ่อนวัย 3 แมลงวันผลไม้ (D a cu s  d orsa lis)

(ภควดีสุทธิไวยกิจ สุรพลวิเศษสรรค์ สมยศ สุทธิไวยกิจทิพย์มนต์ ภัทราคร สุรพลภัทราคร 
และ ฌัฐธยาน์เปียแดง)

17. การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบคทีเรียที่ใช้บำบัดโลหะหนักจากอำเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นุกูล อินทระสังขา ณัฐธยาน์ เปียแดง และ วรากร วิศพันธ์)

18. การใช้รังสีแกมมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อ S a cch a ro m yces  sp. KKU1 ให้สามารถเจริญ 
ที่อุณหภูมิสูงและผลิตไลชีนได้มาก
(งามนิจนันทโส และ ณัฐฃยาน์ เปียแดง)

19. การใช้ธุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ผ่านการฉายรังสีกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
(นนทวิทย์ อารีย์ชน วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ประพันธ์ศักดิศีรษะภูมิ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

20. การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ปฎิป็กษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกระยะก่อน 
และหลังการเก็บเกี่ยว
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

ฒ แ P

79-85

97-105

106-111

112-117

118-123

124-134

135-145

146-154

155-171

172-185



21. การใช้เชือจุลินทรีย์ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงนำดอกไม้เพื่อการส่งออก 
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

22. การทดลองใช้เชื้อธุลินทรีย์ย่อยสลายนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งชุมชน และการใช้รังสี 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอ็นไชม์
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

23. การใช้รังสีแกมมาปรับปรุงหัวเชื้อหญ้าหมัก
(อาภรณ์ วงศ์วิจารณ์ นงพงา คุณจักร และณัฐธยาน์ เปียแดง)

24. Development and utilization of protein enriched feed by yeast (S acch a ro m yces  cerevisia e)  
fermentation in ruminants
(เมธา วรรณพัฒน์ ณัฐธยาน์ เปียแดง กฤษดาบุญนพ สินีนาฎพลโยราช งามนิจนนทโส 
และ สิทธิศักดี้คำผา)

ภาคโปสเตอร์
25. การหมุนเวียนนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรและ!]ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการปลูกข้าวโพดแกอ่อน 

(ณัฐธยาน์ เปียแดง สมศักดิ ปาละจูม ถวัลย์ คุ้มกลาง ปราณี สิโรดมสกุล
และ เมทินี เหล่าธรรมย่ิงยง)

26. การหมุนเวียนนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรใช้ปลูกดาวเรือง
(ณัฐธยาน์ เปียแดง สมศักดิ ปาละจูม ถวัลย์ คุ้มกลาง เมทินี เหล่าธรรมย่ิงยง 
และ ปราณี สิโรดมสกุล)

27. การทดสอบการใช้เชื้อราเมตตาไรเชี่ยมสายพันธุกลายโดยรังสีแกมมาควบคุมด้วงแรดมะพร้าว 
(ลาวัลย์จีรพงศ์ ณัฐธยาน์ เปียแดง กิตติสักด จันทสังข์ และ กมลทิพย์ รักประสงค์)

28. การทดลองใช้!]ยน้ําธุลินทรีย์ปลูกพืชสบู่ดำ 
(อำนาจ ธรรมวิชญ์ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

29. การใช้เชื้อรา T rich od erm a  spp. ในการควบคุมการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟ่ลาทอกชิน 
ของเชอรา A sp erg illu s  p a ra s itic u s  ในผลิตผลทางการเกษตร
(ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ณัฐธยาน์ เปียแดง และ Yang Qian)

30. การใช้รังสีแกมมาเพ่ิมประสิทธิภาพ B a c illu s  th u rin g ien sis สายพันธุ เทยเพื่อใช้ควบคุม 
แมลงศัตรูพืช
(จริยา จันทร์ไพแสง สุทธิพันธุ แก้วสมพงษ์ ณัฐธยาน์เปียแดง ประกาย เทพหาร 
และ วรรณภา แก้วชิงดวง)

31. การใช้สมุนไพรสกัดด้วยไอนํ้าเสริมประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดแมลงและไร 
ศัตรูพืชโดยชีววิธี
(กนก อุไรสกุล และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

196-204

205-214

215-220

221-231

232-244

245-254

255-258

259-267

268-275

276-286



32. การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุแอคติโนมัยสีทด้วยรังสีแกมมาเพื่อเป็นเชื้อควบคุมโรคพืช 
(ประภัสสรรักถาวร ณัฐธยาน์ เปียแดง วิเชียร กิจปรีชาวนิช อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท ์
และ สมสิริ แสงโชติ)

33. การหมุนเวียนนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรมาปลูกพืชไร้ดิน
(ณัฐธยาน์ เปียแดง น่ิมนวล วาศนา พันทิพา อินทรวิชัย พัชรียา ฉัตรเท และ ณ ตะวัน ทิพย์วิเศษ)

34. ผลการใช้ปุยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อทดแทนปุยเคมีในการผลิตแตงกวา
(ณัฐธยาน์ เปียแดง สิทธิศักด รัตนพาณิชย์ ประเทือง เชาว์วันกลาง ณัฎฐินีรัตนพาณิชย์ 
ภูธินี ใจภักดี และ จันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์)

35. การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ A sp erg illu s  

a w a m o ri โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลลกอฮอล์
(วีระสิทธิ กัลยากฤต ณัฐธยาน์ เปียแดง และ เมทินี มาเวียง)

36. การใช้นํ้าเสียจากฟาร์มสุกรเพื่อการเลี้ยงไรนํ้านางฟ้า
(ณัฐธยาน์ เปียแดง นุกูล แสงพันธุ ราเมศ ชูสิงห์ พิศมัย เฉลยศักดิ"' นพรัตน์ หมานริม 
และ ภัทรา ปีฌูญวัฒนกิจ)

37. การศึกษาการย่อยสลายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มแบคทีเรีย 
(อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ณัฐธยาน์ เปียแดง ภูษิตา วรรณิสสร และ นิตยาพร สมภักดีย์)

38. ผลการเสริมผงกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน Testosterone และ Cortisol ของสุกร 
เพศผู้
(สมโภชน์ ทับเจริญ เกรียงศักดิ สอาดรักษ์ ศรีสุวรรณ ชมชัย และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

39. คุณสมบัติของนํ้าหมักที่สามารถใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว ์
(ณัฐธยาน์ เปียแดง)

รายงานเพิ่มเต ิม

40. การเพ่ิมผลผลิต ร-อะมิโนลีวูลินิกแอซิคจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงชอบ/ทนกรดด้วยเทคนิค 
การฉายรังสี
(วรรณา ชูฤทธิ อนุชิต ชินาจริยวงศ์และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

41. การผลิต P aracoccu s d en itrificans กลายพันธุท่ีมีสมบัติกำจัดไนเตรทและไนไตร์ทในบ,อเลียงกุ้ง 
(วรรณา ชูฤทธ ปิยะพงศ์ โชติพันธุ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

42. ผลของเอ็นไซม์เซลลูเลสเสริมในอาหารต่อค่าการย่อยได้ในแกะ 
(เลอชาติ บุญเอก Herry ร. Shinkoi และ ณัฐธยาน์ เปียแดง)

CVI

2 9 5 - 3 0 0

3 0 1 - 3 0 5

3 0 6 - 3 1 1

3 1 2 - 3 2 1

3 2 2 - 3 3 1

3 3 2 - 3 3 8

3 3 9 - 3 5 5

3 5 6 - 3 6 2

3 6 3 - 3 7 0

3 7 0 - 3 7 8
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ภาพรวมของการดำเนินโครงการวิจัยบูรณาการ เร่ืองการใช้รังสี 
และไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตเกษตรอินทรีย์
ณ้ฐธยาน์ เปียแดง 

Nattayana Piadang

คำนำ
ปีจจุบันเกษตรอินทรีย์เป็นกระแสนิยมของโลก เนื่องจากประชากรต้องการความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 

(food safety) ถือเป็นเร่ืองสำคัญร่วมกันทังประเทศผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค สมัยโบราณมนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ อาหาร เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติหรือผลิตโดยวิธีธรรมชาติ ยังไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ในยุคโลกาภิวัตน์ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการการผลิต 
อาหารเพื่อป้อนประชากรโลกทำให้มีการคิดค้นการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จึงเกิดการใช้ใ]ยเคมี ยากำจัดโรคและแมลง สาร 
กำจัดวัชพืช ผลกระทบต่อเนื่องคือสารเคมีตกค้างในอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และในสิ่งแวดล้อมคือ ดิน น้ํา อากาศ และ 
ย้อนกลับเข้าสู่มนุษย์อีก มนุษย์ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว จึงไค้หาหนทางแก้ไข ความต้องการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค 
ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รัฐบาลได้กำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 และ 
พยายามที่จะผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ปัยอินทรีย์ฯลฯ เพื่อรองรับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเช่นสหรัฐอฌริกา 
สหภาพยุโรป ญ่ีป๋น มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวขึนร้อยละ 15-30 และมีผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็น 
ประจำร้อยละ 20-30 จากการวิจัยของสหรัฐอเมริกาสรุปว่าผู้บริโภคยอมรับว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพสูง รสชาติดี 
และน่าเชื่อถือในความปลอดภัย เพียงแต่ข้อจำกัดคือหายาก ตังนั้นโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อนำรายได้เข้า 
ประเทศคือการผลิตและส่งออกเกษตรอินทรีย์ซึ่งจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าประมาณ 10 เท่า จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย 
ท่ีจะผลักตัน พ.ร.บ. เกษตรอินทรีย์และกำหนดนโยบายหลักในการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไค้ทำการวิจัย เรื่องการใช้รังส ี
และไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุด 
โครงการตังแผนภูมิ

1. ชุดโครงการปัยอินทรีย์ 4. ชุดโครงการประมงอินทรีย์
2. ชุดโครงการควบคุมโรคและแมลงอินทรีย์ 5. ชุดโครงการควบคุมมลพิษอินทรีย์
3. ชุดโครงการปคุสัตว์อินทรีย์

ว ัตถุประสงค์หลักของโครงการ
1. วิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีในการผลิตเกษตรอินทรีย์
2. ลดต้นทุนการผลิตพืชและสัตว์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย



3. สร้างชุลินทรีย์พันธุกลายท่ีมีประสิทธิภาพสูงด้วยรังสี
4. สร้างเทคโนโลยีใช้เองในประเทศ
5. สร้างเครือข่ายนักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีนิวเคลียร์
6. จัดสัมมนา/ประชุมเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป ้าหมายผลผลิตและตัวช ี้ว ัด
สร้างธุลินทรีย์สายพันธุกลายที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ผลิตเช้ือ หรือ'ภูยนำชุลินทรีย์ แจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่เกษตรกร
ผลิตนักวิจัยใหม่จำนวนประมาณ 20 คฺนปริญญาตรี-โท-เอก และอบรมนักสืกษาประมาณ 75 คน
ขาย Knowhow ใ ห้เอกชน
ตีพิมพ์เอกสารวิชาการทั้งในประเทศและนานาชาติ
จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 1 ครัง (2548)
จัดประชุมวิชาการสรุปผลงานวิจัย 1 คร้ัง (2549)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก: สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
หน่วยงานร่วมวิจัย:
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตอยูธยา หันตรา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

- ศูนย์?เกอบรม:วิศวกรรมเกษตร ศูนย์?เกบางพูน ปทุมธานี

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห ่งประเทศไทย

- กรมส่งเสริมการเกษตร

- ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ.ชลบุรี

- กรมปศุส ัตว์

- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์

- Tropical Feed Resources Research and Development 
Center (TROFREC)

- Harbin Institute of Technology, China (PRC)
- Oita University, Japan

file:///mnmu


แผนภูมิที 1. 
โครงสร้างคณะผู้ดำเน ินงานวิจ ัย  

โครงการว ิจ ัยย ูรณาการ เรื่อง “การใช้ร ังส ีและไบโอเทคโนโลยี ปรับปรุงสายพ ันธุจ ุล ินทรีย  ์
เพ ื่อเพ ิ่มประส ิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย ์”

The Use of Radiation and Biotechnology for the Improvement of Micro-organism strain to Increase the
Production Efficiency of Organic Farming

ผู้อำนวยการโครงการyรฉทการ
นางณัฐธยาน เปียแดง

ชุดโครงการวิจัยท่ี 1 
ใเยอินท'รืย์

โครงการวิจัยท่ี 1
การใช้!เยอินทรีย์ชีวภาพ(นาเสีย
จากโรงงานและฟาร์มเกษตร)
ในการผลิค,8เาวอินทรีย์ 
หัวหน้า ะ 
วรพงศ์วิมลพันธุ
__ณัฐธยาน์เปียแดง
__ทศพร ชัมพูนทะ
__เสกสืก ธรรมพิทักษ์
__ณัฐ ปิญญาบาล
โครงการวิจัยท่ี 6
การใช้รังสีแกมมา!ท่ิม
ประสิทธิภาพของ Bacillus sp ท่ี
สานารถละลายฟอสเฟตเพ่ือใช้
Biofertilizer
หัวหน้า ะ
ชุรางค์ชุธิรา')ธ

โครงการวิจัยท่ี 2 
ศักยภาพของ Paenibacillus 
polymyxa สายพันธุ N-10 ใน 
การผลิค!เยหมัก 
หัวหน้า ะ 
ชุรางค์ ชุธิราใธ
__พิราณี ไลถนอมสมาธิ
__ชวหิษฐ์ สิทธิดิลกรัตน์
__ณัฐธยาน์ เปียแดง

โครงการวิจัยท่ี 3 
การหบุนเวียนนาเสียจากฟาร์ม 
ชุกรและใ]ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ใน 
การปลูกช้าวโพดฝึกอ่อน 
หัวหน้า:
ณัฐธยาน์ เปียแดง
__สมศักด๋ึ ปาละฐม
__ถวัลย์ ม̂กลาง
__เมทินี เหล่าธรรมย่ิงยง
__ปราณี สโรคมสคุล

โครงการวิจัยท่ี 4 
การทคลองใช้ใ]ยน้ิาชุลินทรีย์ 
ปลูกพืชสบุ่สำ

หัวหน้า ะ 
อำนาจ ธรรมวิทย์
__ ณัฐธยาน์ เปียแดง

โครงการวิจัยท่ี 5
ผลการใช้ใ]ยอินทรีย์ชนิดด่าง ๆ
เพ่ีอทดแทนใ]ยเคมีในการผลิด
แตงกวา
หัวหน้า ะ
ณ้ฐธยาน์ เปียแดง

__ สิทธิสักด้ีรัตนพาณิชย์
__ประเทือง เชาว์วันกลาง
---  ณัฎฐินี รัตนพาณิชย์
__ ภูธินี ใจภักดี
__ จันทร์จิราภรณ์องศากิจบรีบุรณ์

__หทัป็รัคน์อุไรวงค์
__ณัฐธยาน์ เปียแดง



ชุดโครงก 
การควบคุ 

แมลงศัตรูใ1
รวิจัยที 2 
มโรคและ 
ขด้วยชีววิธี

โครงการวิจัยท่ี 1 
การทดสอบการใ 
ไรเช่ียมสายพันธุ 
แกมมาควบคุมด้'
หัวหน้า ะ 
ลาวัลย์จีรพงศ์

ช้เช้ือราเมตตา 
าลาขโดยรังสี 
งแรดนะพร้าว

โครงกใรวิจัยที 2 
การใช้เชอรา Tuchoderma spp 
ในการควบคุมการเจริญและกา'! 
สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของ 
เชอรา Aspeigil/uspen asittcu*; 
ในผลิดผลทางการเกษตร 
หัวหน้า ะ
ดุษณี ธนะบริพัฒน์

โครงการวิจัยที 3 
การใช้รังสีแกมมาเพัม 
ประสิทธิภาพ Bacillus 
thwmgiemti สายพันธุไทยเพือ 
ใช้ควบคุม แมลงศัตรูพืช
หัวหน้า ะ
จริยา จันทร์ไพแสง

โครงการวิจัย 
การใช้สมุนไใ 
เสริมประสิท! 
รีย์ป้องกันกำf 
สัดรูพืชโดยชี 
หัวหน้า ะ 
กนก อุไรสกุ

14
1รสกัดด้วย1ไอน่า 
ภาพการใช้ธุล็นท 
ดแมลงและไร
3วิธี 
=1

โครงการวิจัย?
การสันหาแล 
แอคติโนมัย? 
เพ่ือเป็นเช้ือค 
หัวหน้า; 
วิเชียร กิจปรีฃ

5
ะปรับป5งสายพันธุ 
ทด้วยรังสีแกมมา 
วบคุนโรคพืช

าวนิข
__ณัฐธฃาน์ เปียแดง
__กิตติศักค จันทสังข์
__กมลทิพย์รักประสงค์

__ณัฐธยาน์เปีขแดง
__Yang Qian

__ชุทธิพัน{ แก้วสมฑงษ์
__ณ'รธขา1?เปียแดง
__-ประกาย เทพหาร
__วรรณภา แก้วขิงดวง

__ณัฐธยาน์เปีขแดง --- ประภัสสร รักถาวร
__ ผฐธขาน์ เปียแดง 
__อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
__สนสิริ แสงโชติ

โครงการวิจัยที 6
การใช้รังสีแกมมาเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพเช้ือแบคทีเรียไอ
โซเลท 3A และกลุ่มแบคทีเรียเช้ือ
ผสม B1 ในการย่อยสลายสารปราบ
ศัตรูพืช
หัวหน้า:
เสาวนิด ทองพิมพ์

โครงการวิจัยที 7
รังสีเพ่ิมประสิทธิภาพของเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุม 
โรคพืช 
หัวหน้า ะ 
จิระเดช แจ่มสว่าง

โครงการวิจัยที 8
การศึกษาคุณภาพของสารสกัด
สาบเสอ (Eupatonum odoratwn)
รูปแบบต่างๆ และความเปีนพิษ กลไก 
ในการทำลายพิษ ในดัวอ่อนวัย 3 
แมลงวันผลไม้ (Daais dorsalis)
หัวหน้า:
สุรพล วิเศษสรรค์

โครงการวิจัยท่ี 9
การศัดเลือกและการใช้ชุลินทรีย์ 
ปฎิปิกษ์ ในการควบคุมโรคแอน 
แทรคโนสในพร็กระยะก่อนและ 
หลังการเก็บเก่ียว 
หัวหน้า:
ฌัฐธขานิ’ เปียแดง

โครงการวิจัยที 10
การใช้เช้ือชุลินทรีย์ควบคุมโรค 
แอนแทรคโนสของมะม่วง 
น้ําดอกไม้เพ่ือการส่งออก
หัวหน้า ะ
ณ้ฐธขาน์ เปียแดง

__ ณ้ฐธยาน์เปียแดง __วรรณวิไล อินทนู
__ณัฐธยาน์ เปียแดง

__ราควดี สุทธิไวขกิจ
__สมยศ สุทธิไวขกิจ
__ทิพย์มนต์ภัทราคร
__ชุรพล ภัทราคร

____________________ ฌ้ฐจขานิ’เปียแดง
โครงการวิจัยทีท 
การสืกษาการข่อยสลายสาร 
ป้องกันกำจ้คศัครูพืชตกค้างใน 
ส่ิงแวดสัอมโดขกลุ่มแบคทีเรีย

หัวหน้า ะ
ธัญชนา พัฒนสุพงษ์
__ณฐธยาน์ เปีขแดง
__ภูบิดา วรรณิสสร
__นิดขาพร สมภักคีย์



ชุดโครงการวิจัยทื 3 
การผลิตหญ้าหมักและสาร 

เสริมการเจริญเติบโตของสัตว์

โครงการวิจัยท่ี 1 
คุณสมบัติ1ของนาหมักท่ีสามารถ 
ใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในการ 
เลียงสัตว์

หัวหน้า ะ 
ณัฐธยาน์เปียแดง

โครงการวิจัยที 2
ผลการเสริมผงกวาวเคเอขาวใน
อาหารต่อระดับฮอร์โมน
Testosterone และ Cortisol ของ
สุกรเพศผู้
หัวหน้า ะ
สมโภชน์ทับเจริญ

โครงการวิจัยที 3 
Development and utilization of 
protein enriched feed by yeast 
(Saccharomyces cerevisiae) 
fermentation เท ruminants 
หัวหน้า ะ 
เมธา วรรณพัฒน์

โครงการวิจัยท่ี 4
การใช้รังสีแกมมาปรับปรุงหัว
เชอหญ้าหมัก

หัวหน้า ะ
อาภรณ์วงศ์วิจารณ์

โครงการวิจัยที 5
การเสริมคุณค่าอาหารสัตว์ท่ีใช้เลยง 
สุกรด้วยแบคทีเรียท่ีผลิดกรดแลก 
ติกซ๋ึงทนร้อนเพ่ือให้เป็นอาหาร 
สัดว์ท่ีมีคุณสมบัติโปรไบโอติก 
หัวหน้า:
เสาวนิต ทองพิมพ์

__เกรียงสักต สอาดรักษ์
__ศรีสุวรรณ ชมชัย
--- ณัฐธยาน์ เปียแดง

__ณ้ฐธยาน์ เปียแดง
__กฤษดา บุญนพ
__สินีนาฎ พลโยราช
__งามนิจ นนทโส

สิทธิสักล้ีค่า m

---  นงพงา คุณจักร
__ ณฐธยาน์เปียแดง

--- เทอดสักล้ีค่าเหมึง
__ ไพรัช เล่ือนไธสง
__ Kenji Sakai
__ ณัฐธยาน์เปียแดง

โครงการวิจัยที 6 
การปรับปรุงสายพันธุเช้ือราด้วย 
การเหนียวนำให้กลายพันธุด้วย 
รังสีแกมมาและคัตเลือกสาย 
พันธุสำหรับผลิตเอนไซม์อาหาร 
สัดว์สูง และกระบวนการผลิด 
หัวหน้า ะ
วิเชียร กิจปรีชาวนิช

โครงการวิจัยที 7 
สมรรถภาพการผลิตโคนมทด 
แทนจากหญ้าแพงโกล่าท่ีหมัก 
กับหัวเช้ือท่ีผ่านการฉายรังสี 
หัวหน้า ะ
สมเกียรติ ประสานพานิช

โครงการวิจัยที 8
ผลผลิตนมของแม่โคท่ีเลียงด้วย
หญ้าแพงโกล่าท่ีหมักร่วมกับหัว
เช้ือและท่ีเลียงด้วย
หญ้าแพงโกล่าตัตสด
หัวหน้า ะ
สมเกียรติ ประสานพานิช

โครงการวิจัยท่ี 9 
การปรับปรุงการผลิตวิตามินบี 
หกโดยการนายรังสีแกมมาใน 
เช้ือแบคทีเรีย ท่ีคัดแยกจากดิน

หัวหน้า:
ยานี ครองพาณิชย์

โครงการวิจัยที 10
การศึกษาประสิทธิภาพของรังสี
แกมมาในการทำลายเช้ือไวรัส
ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H;N1 (ท่ี
แยกได้ในประเทศไทย) ในเนอ
ไก่ และในอุจาระไก่
หัวหน้า ะ
วาสนา ภิญโญชนม์

__ณัฐธยาน์ เปียแดง
__ปาริชาติ คนชือ

--- เลอชาติ บุญเอก
__ณัฐธยาน์เปียแดง

---  ศิริรัตน์บัวผัน
---  เลอชาติบุญเอก
__ ณัฐธยาน์เปียแดง

---  ชิดชนก อนุตระกูลชัย
__ ณัฐธยาน์ เปียแดง

---  ณัฐธยาน์เปียแดง
__ ลัดดา มูลิกา
---  สุจิรา ปาจริยานนท์
—  อารักษ์วิทิตธีวานนท์ 
---  สุดารัตน์ดำรงค์วัฒนโภคิน

โครงการวิจัยที 11 
ประสิทธิภาพของรังสีแกมมา ต่อ 
เชอไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 
H5N, ในการเดรียมแอนติเชน 
สำหรับดรวจแอนติบอดี โดยวิธี 
Hemagglutination Inhibition 
หัวหน้า ะ 
อรุณี ชัยสิงห้

โครงการวิจัยที 12 
ใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ท่ีผ่าน 
การฉายรังสี1ในสูดรอาหารท่ีมีต่อ 
สมรรถะการผลิดสุกรเล็ก-รุ่น 
หัวหน้า ะ
เทอดสักคคำเหมึง

โครงการวิจัยที 13
การใช้รังสีแกมมาเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพเช้ือ
Saccharomyces sp KKU1 ให 
สามารถเจริญท่ีอุณหภูมิสูงและ 
ผลิฬไลซีนไสัมาก 
หัวหน้า ะ 
งามนิจ ใวันทโส

โครงการวิจัยที 14 
ผลของเอ็นไซม์เซลลูเลสเสริม 
ในอาหารต่อค่าการย่อยได้ใน 
แกะ
หัวหน้า:
เลอชาติบุญเอก

__สุรีย์ธรรมศาสตร์
__สมใจ กมลศิริพิชัยพร
__ณัฐธยาน์เปียแดง

__พิชญ้รัดน์แสนไชยสุริยา
__งามนิจ นนทโส
__ ณฐธยาน์ เปียแดง

__ณัฐธยาน์ เปียแดง --- Herry ร Shinkoi
ณัธ TS ยาน์ เปียแดง



ชุดโครงการวิจัยท่ี 4 
ผลิตภัณฑ์ประมง

โครงกไรวิจัยท 1การเพ่ิมผลผลิต 5-อะมิโนลีรูลิ นกแอขิคจากแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงชอบ/ทนกรดสัวย เทคนิคการฉายรังสี หัวหน้า ะ วรรณา ชุฤทธ

โครงการวิจัยที 2การผลิต Paracoccus demtnficans กลายพันธุท่ีมีสมบัติ กำจัดไนเตรทและไนไตร์ทในบ่อ เล้ียงกัง
หัวหน้า ะวรรผา %ฤทธ_______

โครงการวิจัยท 3
การใช้ชุลินทรีข์โปรไบโอคิกท่ี 
ผ่านการฉายรังสีกับการเล้ียงกัง ลๆาคำ 
หัวหน้า ะ
นนทวิทข์อารีข์ขน

โครงการวิจัยท 4 
ใช้รังสีปรับป3งสาหร่าย คลอเรลลา ให้ผลิค lycopene ไสัสูง
หัวหน้า ะนวแพรรณ ณระนอง

โครงการวิจัยท 5 
การหมักเช้ือ LAB ในนำมะพรัาว และเศษเหลือจากโรงงาน อุตสาหกรรม รวมท่ํงกระบวนการ ผลิตและพัฒนา2ปแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้า ะ
ประยุฃ ภระถูลสุขสถิตย์

_อนุชิต ชินาจรียวงศ์.ณัร*ขาน์เ'ปีนแดง _ปิยะพงศ์ โชคิพันธุ_ณัฐขยาน์ แ!ขนดง
_วัชริยา ภูรีวิโรจน์qล
_.ประพันธ์ศักดิศีรษะภูมิ
_ณฐธยาน์ เปียแดง

_ณัฐธยาน์ เปียแดง _ณ้ฐธขาน์เปียแดง 
สคนf ทิพย์ เสีอ พน่า

ชุดโครงการวิอ้ยทิ รุ̂การลดมลพิษในแหล่งนำใน ฟารมและแหล่งนำเสียชุมชน

ใครงการวิจ้ยฑ่ํ 1'การปรับป5งความสานา5ถใน การข่อยแป้งดิบของเอนไ,!!ม์อะ ไมเลสจากเชอ Aspergillus awamon ใดขวิธี,พรังสีแกมมา เพ่ํอพในการแลิตแอลลกอรอล หัวหน้า -.วีระรทธกิลยากฤต

โคร3การวิจัยที 2การใ#นาเสีtm กฟ่าร์นชุกรรพอ
การเลียงไรนานางฟ็า
หัวหน้า ะ ฟัรธขานํ เปียแดง

ใครงการวิพัเฑี 3การหบุนเวียนน้ําเสียจากฟารม
ชุกรมาปดูกทชไ?'ดิน
หัวหน้า ะ ฟ้รธยานํ เปียแดง

ใครงการวิจัยที 4การไช้รังสีแกมมาเพ๋ึอเพ่ํมประสิทธิทาทนบพ็นริยท่ํพบำบัดใลหะหนํ'กจาก อำเภอร่อนทิ!1!ลขจังหวัดนครส่?ธรรมราชหัวหน้า:บุถูล อินทระสังขา

ใครงทารวิจ้ขฑิ 5การทคลองแ(เชอชุลินทรี0ข่อย สลายน๋ําเสียจากฟ่ารม!(กรและ แหล่งชุมชน และการพรังสีเพ่ํม ประสิทขิทาหการพลิตเอ็นไม หัวหน้า:ณัฐTiขาน์ เปียแดง
_ ผํรธขาน เปียแดง_เมทินิ มาเวียง

_บุกูล แสงฟ้นธุ_ราเมศ 15สิงห์ _น่ํมนวล วาศนา_พ้นทิพา อินทรวิช้ข _ ณัฐTiขาน เปียแดง
_ วรากร วิศพ้นธ_พิสมัย เฉลยสักด

ใครงการวิจ้ยฑี 6การแลิดกรดแลกดิคใดขเช้ือ
Bacillus NF17 ท่ีพ่านการฉาย
รังสีเฟ้อนำมาทำไบใอพอลิเมอร
ใพลีแอลแลmทดหัวหน้า :เสาวนิต ทองพิมพ์

โครงการวิจัยที 7
การใช้รังสีแกมมาปรับป3งประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย
ใช้ในการนำบัดนาท้ิงฉากฟาร์ม
สุกรหัวหน้า ะ
ศิววรรณ ทุลพันธ์

โครงการวิจัยที 8การใช้นำเสียจากฟาร์มสุกรเพาะเล้ียงไรแดง
หัวหน้า ะ ณัฐธยาน์ เปียแดง

โครงการวิจัยทึ 9
การหบุนเวียนนาเสียจากฟาร์ม
สุกรใช้ปลูกดาวเรือง
หัวหน้า ะ 
ณ้ฐธยาน์ เปียแดง

โครงการวิจัยที 10
การสีกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของ
เช้ือในโครงการ
หัวหน้า ะวีระศิทธ กัลยากฤด

_ ชุศักดชุนสวัสด_ปวีฉภ ฆารไสว
—. Kenji Sakai _ ณัฐธยาน์ เปียแดง

_ณัฐธยาน์เปียแดง _สุรชัยสายน้อย_สุมาลี ยูลทองน้อย
_รัชดา หมอขาดี
__ วีระสักค บุตรโคษา

_สมสักด ปาละฐม
__ถวัลย์ ^มกลาง
__ฌทินี เหล่าธรรมย่ํงยง
__■ปราณี สิโรคมศf]ล

_ประบุข ภระภูลสุขสถิตย์
__ณ5ธขาน์ เปียแดง


