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วช. ดันวิจัยสู่ชุมชนความรู้พร้อมใช้ ด้วยนวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์” ในเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรม
สายอุดมศึกษา
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วช. ดันวิจัยสูชุ่มชนความรูพ้รอ้มใช้ ด้วยนวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์” ในเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศกึษา

วันที� 17 ตลุาคม 2565 สาํนักงานการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว “เป�ดบา้นงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ภายใต้ชื�อ NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศกึษา ครั�งที� 4” ด้วย

นวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์” โดย ดร.วิภารตัน์ ดีอ่อง ผูอํ้านวยการสํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ ได้มอบหมายให ้นายเอนก บาํรุงกิจ รองผูอํ้านวยการสํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ เป�นประธานเป�ดกิจกรรมฯ ณ ศนูยจั์ดการความรูก้ารวิจัย

สาํนักงานการวิจัยแหง่ชาติ
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นายเอนก บาํรุงกิจ รองผูอํ้านวยการสํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ กล่าวว่า วช. ได้จัดใหม้ ี“การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศกึษาประจําป� 2565” เพื�อสรา้งและพฒันาเยาวชนใหเ้ป�นนักวิจัย/นักประดิษฐที์�มคีณุภาพและศกัยภาพพรอ้มที�จะเป�นกําลังสําคัญ

ในการพฒันาประเทศ เพื�อบม่เพาะความรูใ้นการเป�นนักวิจัย/นักประดิษฐ ์พรอ้มทั�งการสรา้งแรงบนัดาลใจในการพฒันานวัตกรรมที�จะมุง่ไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และใหนิ้สิต นักศกึษาระดับอุดมศกึษามเีวทีนําเสนอผลงานนวัตกรรมที�มศีกัยภาพให้

สามารถเผยแพรสู่ส่าธารณชนและการแขง่ขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ อีกทั�งสรา้งเครอืข่ายด้านการวิจัยและพฒันานวัตกรรม ระหว่างสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน ได้รว่มนําเสนอภายในงานมหกรรมงานวิจัยแหง่ชาติ ประจําป� 2565 ระหว่างวันที� 2 –

5 สงิหาคม ที�ผา่นมา โดยมผีลงานเขา้รว่มแข่งขันทั�งสิ�น 155 ผลงาน จาก 33 สถาบนั ซึ�งผลงาน 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์ เป�นอีก 1 ผลงานที�ได้รบัรางวัลระดับดีเด่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ระดับปรญิญาตร)ี โดย นายสุ

วิจักขณ์ ขาวทอง และนางสาวเทียนนภา รองพนัง นักศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ�งม ีรศ.ดร.ดสุิต อธินุวัฒน์ แหง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เป�นอาจารยที์�ปรกึษา ถือเป�นผลงานจากความคิดสรา้งสรรค์ในการพฒันาให้

ก้าวไปสูเ่สน้ทางการเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ ์ซึ�งจะเป�นกําลังสําคัญต่อการพฒันาสิ�งประดิษฐที์�มคีณุภาพ ศกัยภาพ และกลายเป�นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป



รศ.ดร.ดสุติ อธินุวัฒน์ และคณะ เป�ดเผยว่า การเผาฟางและตอซงัขา้ว ก่อใหเ้กิดมลพษิปล่อยขึ�นสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง สมบติัของดินทั�งทางด้านกายภาพ เคม ีชวีภาพ เนื�องจากความรอ้นจาก

การเผาฟางและตอซงัขา้ว จากป�ญหาดังกล่าวจึงเกิดความคิดที�จะพฒันาผลิตปุ�ยเมด็รกัษ์โลกด้วยนวัตกรรม 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์ ประกอบด้วย ฟางข้าว nanocellulose และจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์ 3 สายพนัธ์ุ ได้แก่ Bacillus subtilis TU-

Orga1, Pseudomonas aeruginosa และ Trichoderma harzianum พรอ้มเติมธาตอุาหารเสรมิประสิทธิภาพต่าง ๆ รวมอยูใ่น 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์ โดยมกีารทดสอบประสิทธิภาพของ 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ในพชืต่าง ๆ เช่น ทเุรยีน ส้มโอ

และพรกิ พบว่าพชืใหผ้ลผลิตในปรมิาณที�เพิ�มขึ�น ซึ�งผลิตภัณฑ์ปุ�ยคอกจะอยูใ่นรูปแบบอัดเมด็แหง้ เมื�อพชืที�ใส่ปุ�ย 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีไ์ด้รบัน�าจะเกิดการกระตุ้นและส่งเสรมิการเจรญิเติบโต พชืจะได้รบัธาตอุาหารจากปุ�ยคอกและจุลินทรยีที์�มี

คณุสมบติัเพิ�มธาตอุาหาร และกระตุ้นภูมคิุ้มกันของพชื ทําใหพ้ชืเกิดความต้านทานต่อโรคได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ป�องกันโรครากเน่าโคนเน่า นําไปสู่การผลิตพชือาหารที�ปลอดภัยกับผูบ้รโิภค และยงัช่วยฟ�� นฟบูาํรุงรกัษาสิ�งแวดล้อม ระบบนิเวศใหค้งอยูใ่นสภาพ

ที�สมดลุ และเกษตรกรสามารถนําองค์ความรูจ้ากการทํา 3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ ผสมจุลินทรยี ์นําไป ผลิต เพื�อจัดจําหน่ายนําไปสู่การสรา้งรายได้เสรมิใหกั้บเกษตรกร ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลิตปุ�ยเพื�อใช้ในชุมชน นับเป�นความรูพ้รอ้มใช้สู่ชุมชน เกษตรสรา้งสุข วิถีพอ

เพยีงด้วยนวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเมด็ผสมจุลินทรยีที์�มปีระโยชน์”



กิจกรรมแถลงขา่ว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศกึษา ครั�งที� 4 “เป�ดบา้นงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT” จัดขึ�นเพื�อเป�นเวทีสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผา่นสื�อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิ์ดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดําเนินงาน ของ วช. เพื�อใหสื้�อมวลชนเป�นสื�อกลางในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพรผ่ลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื�อใหไ้ด้ทราบและนําไปสู่การใช้

ประโยชน์ต่อไป
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วช. ดนัวจัิยสูช่มุชนความรูพ้รอ้มใช ้ดว้ยนวตักรรม “3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน”์ ในเวที
NRCT TALK : ผลงานนวตักรรมสายอดุมศกึษา

วนัที� 17 ตลุาคม 2565 สํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและ
นวตักรรม (อว.) จัดกจิกรรมแถลงขา่ว “เปิดบา้นงานวจัิยและนวตักรรม By NRCT ภายใตช้ื�อ NRCT TALK :

ผลงานนวตักรรมสายอดุมศกึษา ครั�งที� 4” ดว้ยนวตักรรม “3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน”์ โดย
ดร.วภิารัตน ์ดอีอ่ง ผูอํ้านวยการสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิไดม้อบหมายให ้นายเอนก บํารงุกจิ รองผูอํ้านวย
การสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิเป็นประธานเปิดกจิกรรมฯ ณ ศนูยจั์ดการความรูก้ารวจัิย สํานักงานการวจัิย
แหง่ชาติ

นายเอนก บํารงุกจิ รองผูอํ้านวยการสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิกลา่ววา่ วช. ไดจั้ดใหม้ ี“การประกวดผลงาน
นวตักรรมสายอดุมศกึษาประจําปี 2565” เพื�อสรา้งและพัฒนาเยาวชนใหเ้ป็นนักวจัิย/นักประดษิฐท์ี�มคีณุภาพ
และศกัยภาพพรอ้มที�จะเป็นกําลงัสําคญัในการพัฒนาประเทศ เพื�อบม่เพาะความรูใ้นการเป็นนักวจัิย/นัก
ประดษิฐ ์พรอ้มทั �งการสรา้งแรงบนัดาลใจในการพัฒนานวตักรรมที�จะมุง่ไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
และใหน้สิติ นักศกึษาระดบัอดุมศกึษามเีวทนํีาเสนอผลงานนวตักรรมที�มศีกัยภาพใหส้ามารถเผยแพรสู่่
สาธารณชนและการแขง่ขนัในเวทรีะดบัชาตแิละนานาชาต ิอกีทั �งสรา้งเครอืขา่ยดา้นการวจัิยและพัฒนา
นวตักรรม ระหวา่งสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน ไดร้ว่มนําเสนอภายในงานมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาติ
ประจําปี 2565 ระหวา่งวนัที� 2 – 5 สงิหาคม ที�ผา่นมา โดยมผีลงานเขา้รว่มแขง่ขนัทั �งสิ�น 155 ผลงาน จาก
33 สถาบนั ซึ�งผลงาน 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน ์เป็นอกี 1 ผลงานที�ไดรั้บรางวลัระดบัดี
เดน่ ดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร (ระดบัปรญิญาตร)ี โดย นายสวุจัิกขณ ์ขาวทอง และนางสาว
เทยีนนภา รองพนัง นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ�งมี
รศ.ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน ์แหง่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา ถอืเป็นผลงานจากความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการพัฒนาใหก้า้วไปสูเ่สน้ทางการเป็นนักวจัิย นักประดษิฐ ์ซึ�งจะเป็นกําลงัสําคญัตอ่การพัฒนา
สิ�งประดษิฐท์ี�มคีณุภาพ ศกัยภาพ และกลายเป็นบคุลากรทางการวจัิยของประเทศตอ่ไป

รศ.ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน ์และคณะ เปิดเผยวา่ การเผาฟางและตอซงัขา้ว กอ่ใหเ้กดิมลพษิปลอ่ยขึ�นสูบ่รรยากาศ
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสง่ผลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลง สมบตัขิองดนิทั �งทางดา้น
กายภาพ เคม ีชวีภาพ เนื�องจากความรอ้นจากการเผาฟางและตอซงัขา้ว จากปัญหาดงักลา่วจงึเกดิความคดิที�
จะพัฒนาผลติปุ๋ ยเม็ดรักษ์โลกดว้ยนวตักรรม 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน ์ประกอบดว้ย ฟาง
ขา้ว nanocellulose และจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน ์3 สายพันธุ ์ไดแ้ก ่Bacillus subtilis TU-Orga1,

Pseudomonas aeruginosa และ Trichoderma harzianum พรอ้มเตมิธาตอุาหารเสรมิ
ประสทิธภิาพตา่ง ๆ รวมอยูใ่น 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน ์โดยมกีารทดสอบประสทิธภิาพ
ของ 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดในพชืตา่ง ๆ เชน่ ทเุรยีน สม้โอ และพรกิ พบวา่พชืใหผ้ลผลติในปรมิาณที�เพิ�มขึ�น ซึ�ง
ผลติภณัฑป์ุ๋ ยคอกจะอยูใ่นรปูแบบอดัเม็ดแหง้ เมื�อพชืที�ใสปุ่๋ ย 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ดผสมจลุนิทรยีไ์ดรั้บนํ�าจะเกดิ
การกระตุน้และสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต พชืจะไดรั้บธาตอุาหารจากปุ๋ ยคอกและจลุนิทรยีท์ี�มคีณุสมบตัเิพิ�มธาตุ
อาหาร และกระตุน้ภมูคิุม้กนัของพชื ทําใหพ้ชืเกดิความตา้นทานตอ่โรคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ป้องกนัโรค
รากเน่าโคนเน่า นําไปสูก่ารผลติพชือาหารที�ปลอดภยักบัผูบ้รโิภค และยงัชว่ยฟื�นฟบํูารงุรักษาสิ�งแวดลอ้ม
ระบบนเิวศใหค้งอยูใ่นสภาพที�สมดลุ และเกษตรกรสามารถนําองคค์วามรูจ้ากการทํา 3P ปุ๋ ยคอกอดัเม็ด ผสม
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จลุนิทรยี ์นําไป ผลติ เพื�อจัดจําหน่ายนําไปสูก่ารสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรกร สง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติ
ปุ๋ ยเพื�อใชใ้นชมุชน นับเป็นความรูพ้รอ้มใชสู้ช่มุชน เกษตรสรา้งสขุ วถิพีอเพยีงดว้ยนวตักรรม “3P ปุ๋ ยคอกอดั
เม็ดผสมจลุนิทรยีท์ี�มปีระโยชน”์

กจิกรรมแถลงขา่ว NRCT TALK : ผลงานนวตักรรมสายอดุมศกึษา ครั�งที� 4 “เปิดบา้นงานวจัิยและนวตักรรม
By NRCT” จัดขึ�นเพื�อเป็นเวทสีรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนนําเสนอผลงานวจัิยและนวตักรรมผา่นสื�อมวลชน
ตลอดจนการผลติและเผยแพรป่ระชาสมัพันธผ์ลงานวจัิย ผลงานประดษิฐค์ดิคน้ กจิกรรม ภารกจิ และผลการ
ดําเนนิงาน ของ วช. เพื�อใหส้ื�อมวลชนเป็นสื�อกลางในการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรผ่ลงานและกจิกรรมของ
วช. ไปสูช่มุชนและสาธารณชนเพื�อใหไ้ดท้ราบและนําไปสูก่ารใชป้ระโยชนต์อ่ไป
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ใสค่วามเห็น
อเีมลของคณุจะไมแ่สดงใหค้นอื�นเห็น ชอ่งขอ้มลูจําเป็นถกูทําเครื�องหมาย *

ความเห็น *
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(https://mgronline.com/science/5506)

วช. ดันวิจัยสู่ชุมชนความรู้พร้อมใช้ ด้วยนวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสม
จุลินทรีย์ที�มีประโยชน์” ในเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
เผยแพร่: 17 ต.ค. 2565 21:43   ปรับปรุง: 17 ต.ค. 2565 21:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วิจัย

หน้าหลัก (https://mgronline.com) / วิทยาศาสตร ์(https://mgronline.com/science) 

/ วิจัย (https://mgronline.com/science/5506) 



สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงขา่ว “เป�ด
บา้นงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ภายใต้ชื�อ NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั�งที� 4” ด้วยนวัตกรรม “3P
ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์” จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  

วันนี� (17 ต.ค.) สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม
แถลงขา่ว “เป�ดบา้นงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ภายใต้ชื�อ NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั�งที� 4” ด้วย
นวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้

 (https://truehits.net/stat.php?login=manager) (htt (https://mgronline.com/)
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มอบหมายให้ นายเอนก บาํรุงกิจ รองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เป�นประธานเป�ดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้
การวิจัย สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นายเอนก บาํรุงกิจ รองผู้อํานวยการสาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้จัดให้มี “การประกวดผลงานนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษาประจําป� 2565” เพื�อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป�นนักวิจัย/นักประดิษฐที์�มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมที�จะเป�น
กําลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศ เพื�อบม่เพาะความรู้ในการเป�นนักวิจัย/นักประดิษฐ ์พร้อมทั�งการสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนานวัตกรรมที�จะมุ่งไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีเวทีนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมที�มีศักยภาพให้สามารถเผยแพรสู่ส่าธารณชนและการแขง่ขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ อีกทั�งสร้างเครือขา่ยด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน ได้รว่มนําเสนอภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
ประจําป� 2565 ระหว่างวันที� 2 – 5 สงิหาคม ที�ผา่นมา โดยมีผลงานเข้ารว่มแขง่ขันทั�งสิ�น 155 ผลงาน จาก 33 สถาบัน ซึ�งผลงาน
3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์ เป�นอีก 1 ผลงานที�ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร (ระดับปริญญาตรี) โดย นายสุวิจักขณ์ ขาวทอง และนางสาวเทียนนภา รองพนัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ�งมี รศ.ดร.ดุสิต อธนุิวัฒน์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป�นอาจารย์ที�ปรึกษา
ถือเป�นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาให้ก้าวไปสูเ่ส้นทางการเป�นนักวิจัย นักประดิษฐ ์ซึ�งจะเป�นกําลังสําคัญต่อการ
พัฒนาสิ�งประดิษฐที์�มีคณุภาพ ศักยภาพ และกลายเป�นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป 

รศ.ดร.ดุสติ อธนุิวัฒน์ และคณะ เป�ดเผยว่า การเผาฟางและตอซังข้าว ก่อให้เกิดมลพิษปล่อยขึ�นสูบ่รรยากาศ โดยเฉพาะฝุ�น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสง่ผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง สมบัติของดินทั�งทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ เนื�องจากความ
ร้อนจากการเผาฟางและตอซงัข้าว จากป�ญหาดังกล่าวจึงเกิดความคิดที�จะพัฒนาผลิตปุ�ยเม็ดรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม 3P ปุ�ยคอก
อัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์ ประกอบด้วย ฟางข้าว nanocellulose และจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์ 3 สายพันธุ ์ได้แก่ Bacillus
subtilis TU-Orga1, Pseudomonas aeruginosa และ Trichoderma harzianum พร้อมเติมธาตุอาหารเสริมประสิทธภิาพต่าง
ๆ รวมอยูใ่น 3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์ โดยมีการทดสอบประสิทธภิาพของ 3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดในพืชต่าง ๆ
เชน่ ทุเรียน สม้โอ และพริก พบว่าพืชให้ผลผลิตในปริมาณที�เพิ�มขึ�น ซึ�งผลิตภัณฑ์ปุ�ยคอกจะอยูใ่นรูปแบบอัดเม็ดแห้ง เมื�อพืชที�
ใสปุ่�ย 3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ได้รับน�าจะเกิดการกระตุ้นและสง่เสริมการเจริญเติบโต พืชจะได้รับธาตุอาหารจากปุ�ยคอก
และจุลินทรีย์ที�มีคณุสมบติัเพิ�มธาตอุาหาร และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืช ทําให้พืชเกิดความต้านทานต่อโรคได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ ป�องกันโรครากเน่าโคนเน่า นําไปสู ่
การผลิตพืชอาหารที�ปลอดภัยกับผู้บริโภค และยังชว่ยฟ�� นฟูบํารุงรักษาสิ�งแวดล้อม ระบบนิเวศให้คงอยูใ่นสภาพ 
ที�สมดุล และเกษตรกรสามารถนําองค์ความรู้จากการทํา 3P ปุ�ยคอกอัดเม็ด ผสมจุลินทรีย์ นําไป ผลิต เพื�อจัดจําหน่ายนําไปสู่
การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร สง่เสริมให้เกษตรกรผลิตปุ�ยเพื�อใช้ในชุมชน นับเป�นความรู้พร้อมใช้สูชุ่มชน เกษตรสร้างสุข
วิถีพอเพียงด้วยนวัตกรรม “3P ปุ�ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที�มีประโยชน์”  
กิจกรรมแถลงขา่ว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั�งที� 4 “เป�ดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT” จัดขึ�น
เพื�อเป�นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื�อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่
ประชาสมัพันธผ์ลงานวิจัย ผลงานประดิษฐคิ์ดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดําเนินงาน ของ วช. เพื�อให้สื�อมวลชนเป�นสื�อ
กลางในการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรผ่ลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสูชุ่มชนและสาธารณชนเพื�อให้ได้ทราบและนําไปสูก่าร
ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (https://mgronline.com/tags/กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม)

ปุ�ยคอกอัดเมด็ (https://mgronline.com/tags/ปุ�ยคอกอัดเม็ด)

สํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ (https://mgronline.com/tags/สํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ)

วช. (https://mgronline.com/tags/วช.) นวัตกรรม (https://mgronline.com/tags/นวัตกรรม)

ปุ�ยคอก (https://mgronline.com/tags/ปุ�ยคอก) ปุ�ย (https://mgronline.com/tags/ปุ�ย)

(https://mgronline.com/science/photo-gallery/9650000099489)

(https://mgronline.com/science/photo-gallery/9650000099489)

(https://mgronline.com/science/photo-gallery/9650000099489)



 (https://mgronline.com/science/photo-gallery/9650000099489)แกลเลอรี
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ข่าวที�เกี�ยวข้อง

(https://mgronline.com/science/detail/9650000097346)



วช. ห่วงใยประชาชน นํา “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” ที�สกัดจากข้าวไทย มาแนะนําบน
เวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั�งที� 3
วันนี� (10 ต.ค.) สํานักงานการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม
แถลงขา่ว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั�งที� 3 จัดขึ�นเพื�อเป�นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนําเสนอผล
งานวิจ

(https://mgronline.com/science/detail/9650000092499)



วช. นํา “คูดี� เคยูทัวร์” แชทบอทอัจฉริยะ โชว์บนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา ครั�งที� 2

(https://mgronline.com/science/detail/9650000092066)



วช. หนุน จุฬาฯ พัฒนาเท้าเทียมไดนามิกส์ ทางเลือกใหมผู่้พกิารขาขาด ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE
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