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สารเสริมโปรตีนอะมิโน

R&D 2551



สารเสริมโปรตีนอะมิโน R&D 2551 เป็นสารสกดัจากผลิตภณัฑผ์ึ้ง  แหล่งโปรตีนบริสุทธ์ิ  
ซ่ึงพบวา่มีสาร myricil alcohol, triacontanol และ  gibberellin GA3 สกัดจนได้สารอะมิโนที่สะอาด
บริสุทธ์ิ คุณภาพดี วจิยัคิดคน้โดย ดร.กร สุขเกษม นักวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีงานวิจัยจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เพิม่ผลผลิตไดม้ากกวา่ ร้อยละ 41 ลดต้นทุนได้อย่างชัดเจนช่วย
รักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เพยีงใช ้1 - 5 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพน่ 3 - 15 วนั และ ผสมน ้ ารดพืชได้
ทุกรูปแบบอตัรา 2 ซีซีต่อน ้า 200 ลิตร กบัพชืทุกชนิดตามความเหมาะสม

R&D 2551 คืออะไร??
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- ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการท  างานของจุลินทรียธ์รรมชาติแบบทวคีูณ 
- ช่วยกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว  

- สามารถปรับปรุงบ  ารุงดินให้ร่วนซุย  มีรูพรุน  อากาศถ่ายเทดี 

- แกปั้ญหาดินเปร้ียว  ดินสนิม  แกปั้ญหาเคมีตกคา้งในดิน ลดค่าเป็นกรดด่างในน ้าและในดิน
- ช่วยเปลี่ยนรูปธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพชืให้น าไปใชไ้ดง้่าย ท  าให้พืชต้านทานความแห้งแล้งและ
ความหนาวไดด้ี 

- ช่วยเพิม่ออกซิเจนและสารส าคญัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื

คุณสมบัติของ R&D 2551
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- เพิม่ประสิทธิภาพในการผสมเกสร
- ท าให้เกิดสารลิกนิน (Lignin) แทนนิน (Tannin) เส้นใย และไขมนั
- สามารถสร้างสารตา้นทานให้กบัพชื  ลดขา้วดีด  ลดวชัพชื  ลดแก๊สพิษ เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์

(CO2)  ไนตรัสออกไซด ์(N2O)  ไดไนโตรเจน เทโตรไซด์ หรือ ไนโตรเจน เทโตรไซด ์(N2O4)  และ 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S)  ท าให้ไม่เพิม่แก๊สเรือนกระจก

- ใส่ลงไปในน ้าช่วยย่อยสลายตอซงัขา้ว ซงัขา้ว ไม่ท  าให้ตน้ขา้วเป็นโรคเมาตอซงั (Akiochi) 
- ช่วยเพิม่อตัราการดูดซึมมากขึ้นจากน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของตน้และราก
- ช่วนเพิม่ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงมีผลต่อความแข็งแรงของคลอโรฟิลล์

คุณสมบัติของ R&D 2551
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- ท าให้ใบ ดอก และผล ไม่หลุดร่วงง่าย
- ลดแมลง หนอนเพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ และไรแดง 

- ลดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

- ท าให้พชื ผลไม ้ผวิสวย รสชาติหวาน หอม อร่อย 
- เป็นสารชีวภาพที่ไม่เป็นอนัตรายต่อเกษตรกร

- หากใชร่้วมกบัสารเคมีจะเพิม่ประสิทธิภาพสารเคมีทุกชนิดที่ใชฉี้ดพน่ เช่น ยาคุมหญ้า ยาฆ่าแมลง 
และยาก  าจดัโรค

คุณสมบัติของ R&D 2551
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จากทดสอบปริมาณกรดอะมิโนในห้องปฏิบัติการ พบว่า R&D 2551 มีกรดแอสปาร์ติก 
(Aspartic acid) มากที่สุด 1,146.29 mg/100mL รองลงมา คือ กรดกลูตามิก (Glutamic Acid),  ลิวซีน 
(Leucine), โพรลีน (Proline), ซีรีน (Serine), อาร์จีนีน (Arginine), ไลซีน (Lysine), อะลานิน (Alanine), 
วาลีน (Valine), ไกลซีน (Glycine), ธรีโอนิน (Threonine),  ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine), ไอโซลิวซีน 
(Isoleucine), ไทโรซีน (Tyrosine), ฮีสทิดีน (Histidine) และเมไธโอนีน (Methoionine) โดยปริมาณที่
พบ คือ 904.18 mg/100mL,  452.33 mg/100mL,  415.97 mg/100mL,  406.56 mg/100mL,  355.05 
mg/100mL, 344.90 mg/100mL,  313.16 mg/100mL, 288.28 mg/100mL, 270.15 mg/100mL,  263.49 
mg/100mL,  253 .66 mg/100mL,  223.22 mg/100mL,  220.77 mg/100mL,  218.68  mg/100mL และ 
126.22 mg/100mL ตามล  าดบั

คุณสมบัติของ R&D 2551
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ไฮดรอกซีโปรลีน (hydroxyproline) มีปริมาณน้อยที่สุด คือ 27.32 mg/100mL รองลงมา คอื  
ซีสทีน  (Cystine) และทริปโตเฟน (Trytophan) โดยมีปริมาณ 66.02 mg/100mL และ 74.18 mg/100mL
ตามล  าดบั  และไม่พบไฮดรอกซีไลซีน (hydroxylysine)

คุณสมบัติของ R&D 2551
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การสุ่มตวัอย่างกวางตุง้มาทดสอบ สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) เป็นวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตร (Pesticides) ที่ใชเ้ป็นสารฆ่าแมลงในปัจจุบนั สารประกอบออร์กาโนคลอรีน 
(Organochlorine Groups) เป็นสารกลุ่มแรกที่น ามาใชค้วบคุมแมลงในบา้นเรือน และสารประกอบออร์
กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) นิยมใชใ้นผลิตภณัฑช์นิดฉีดพน่ 

โดยสารกลุ่มคาร์บาเมต  (Carbamate Group) คือ  Carbaryl,  Isoprocarb,  Fenobucarb, 
Promecarb, Carbofuran, Methiocarb, Methomyl, Aldicarb, Oxamyl และ Metolcarb ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดงักล่าวในตวัอย่างกวางตุง้

คุณสมบัติของ R&D 2551
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การสุ่มตวัอย่างกวางตุง้มาทดสอบ สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) เป็นวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตร (Pesticides) ที่ใชเ้ป็นสารฆ่าแมลงในปัจจุบนั สารประกอบออร์กาโนคลอรีน 
(Organochlorine Groups) เป็นสารกลุ่มแรกที่น ามาใชค้วบคุมแมลงในบา้นเรือน และสารประกอบออร์
กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) นิยมใชใ้นผลิตภณัฑช์นิดฉีดพน่ 

โดยสารกลุ่มคาร์บาเมต  (Carbamate Group) คือ  Carbaryl,  Isoprocarb,  Fenobucarb, 
Promecarb, Carbofuran, Methiocarb, Methomyl, Aldicarb, Oxamyl และ Metolcarb ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดงักล่าวในตวัอย่างกวางตุง้

คุณสมบัติของ R&D 2551
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สารประกอบออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine Group) คือ BHC,  Heptachlor & 
Hept.Epoxide,  Aldrin & Dieldrin,  DDT,  Chlordaane,  Endosulfan และ Endrin ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดงักล่าวในตวัอย่างกวางตุง้

สารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) คือ DDVP,  Methamidophos, 
Mevinphos,  Omethoate,  Diazinon,  Dicrotophos และ Monocrotophos ซ่ึงผลจากการทดสอบไม่พบ
สารดงักล่าวในตวัอย่างกวางตุง้

คุณสมบัติของ R&D 2551
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จากการสุ่มตัวอย่างคะน้ามาทดสอบสารไนเตรท (Nitrate) เช่น โซเดียมไนเตรท 
(Sodium nitrate ; NaNO3)  ซ่ึงผลการทดสอบพบไนเตรท 1,321.12 mg/kg ซ่ึงต  ่ากว่าค่ามาตรฐาน
ของสหภาพยุโรปที่ก  าหนดไวท้ี่ 3,000 mg/kg (อรัญญา ภู่วไิล, 2562: ออนไลน์) 

คุณสมบัติของ R&D 2551
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วิธีการใช้ R&D 2551 
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ชนิดพืช วิธีใช้ อัตราส่วน

ข้าว
ข้าวโพด

พืชตระกูลถั่ว
มนัเทศ

ใช้แช่เมล็ดพันธ์ุ  9-12 ชั่วโมง ด้วยน  ้าสะอาดท่ีผสมด้วยโปรตีนอะมิโน
R&D 2551 ตามอัตราส่วนท่ีก  าหนด

เม่ือพืชอายุได้ 20-30 วัน และ 40-60 วัน  ให้น  าโปรตีนอะมิโน R&D 2551
ฉีดพ่นเป็นอยา่งนอ้ยแต่ถ้าสามารถพ่นได้ทุก ๆ 7-15 วัน พืชจะทนทานโรคและ
แมลงได้ดีย่ิงข้ึนหลังจากพ่นมีฝนตกลงมาไมต่้องพ่นใหมอี่กใชชตัวเดียวได้ผลดี

- 1 ขวด  ส าหรับ 20 ไร่
- 5 CC ต่อน  ้า 20 ลิตร

พริก
เห็ดทุกชนิด 
พืช ผักอินทรีย์

พืชไฮโดรโปนิกส์

ใช้แช่เมล็ดพันธ์ุ  20-30 นาที ด้วยน  ้าสะอาดท่ีผสมด้วยโปรตีนอะมิโน
R&D 2551  ตามอัตราส่วน 1 cc/20L

ใช้โปรตีนอะมิโนR&D 2551 ผสมน ้าสะอาดฉีดพ่น ตั้ งแต่พืชอายุได้ 1 วัน
ข้ึนไป และฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน เพ่ือแกโ้รคใบหงิก ขาดธาตุอาหาร สารตกค้าง

หากมีรอยจุดด า หรือโรคกุง้แห้ง ให้ฉีดพ่นลงดินสลับฉีดพ่นทางใบ ทุก 3
วัน จนหาย  ช่วงพืชออกดอกแกเ่ต็มท่ีสามารถใช้ฉีดพ่นได้ทุกวันแต่ ต้องผสม
นอ้ยเพียง 1 ซีซีต่อน  ้า 20 ลิตรพืชไฮโดรโปนิกส์ พืชอินทรียร์ากไมเ่นา่ คุณภาพดี

2 CC ต่อน  ้า 20 ลิตร



วิธีการใช้ R&D 2551 
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ชนิดพืช วิธีใช้ อัตราส่วน
มนัส าปะหลัง

อ้อย
มะเขือเทศ
แตงกวา
บวบ
มะระ
แตงโม

ใช้แช่เมล็ดพันธ์ุ ทอ่นพันธ์ุ 1 คืน หรือ 20-30 นาที ในน ้าสะอาดท่ีผสมด้วย
โปรตีนอะมิโน R&D 2551  ตามอัตราส่วน 1 ซีซีต่อน  ้า 20 ลิตร

ใช้โปรตีนอะมิโนR&D 2551 ผสมน ้าสะอาดฉีดพ่น ตั้ งแต่พืชอายุได้ 1 วัน
ข้ึนไป  และฉีดพ่นทุก 5-7 วัน  ช่วงพืชออกดอกแกเ่ต็มท่ีสามารถใชฉี้ดพ่นได้
ทุก ๆ 3-5 วัน เพ่ือลดโรคแมลงท่ีมารบกวนสามารถช่วยลดต้นทุนการดูแลรักษา

1-5 CC ต่อน  ้า 20 ลิตร

ถั่วฝักยาว
กล้วยไม้
กุหลาบ
มะลิ

หญา้ในสนามกอล์ฟ

ใช้แช่เมล็ดพันธ์ุ 20-30 นาที ด้วยน  ้าสะอาดท่ีผสมด้วยโปรตีนอะมิโน
R&D 2551  ตามอัตราส่วน 1 ซีซีต่อน  ้า 20 ลิตร

ใช้โปรตีนอะมิโนR&D 2551 ผสมน ้าสะอาดฉีดพ่นในระยะใบแท้เติบโต
เต็มท่ี ทุก 3-7 วัน  และระยะออกดอก ต้นกล้าใช้อัตราส่วนต ่า 1-2 ซีซีต่อน  ้า 20
ลิตร ทุก ๆ  3-5 วัน

1-5 CC ต่อน  ้า 20 ลิตร



วิธีการใช้ R&D 2551 
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ชนิดพืช วิธีใช้ อัตราส่วน
ยางพารา
ปาล์มน  ้ามนั
มะนาว
ส้ม ส้มโอ

ฝร่ัง
พุทรา
ล าไย
ล้ินจ่ี

เงาะ มงัคุด
ทุเรียน แกว้มงักร

ใช้โปรตีนอะมิโน R&D 2551 ผสมน ้าสะอาดฉีดพ่น  ตั้ งแต่ต้นกลา้หรือกิ่ง
ลัดตัวดีแล้ว ในอัตราส่วนท่ีก  าหนด

ใช้โปรตีนอะมิโนR&D 2551 ผสมน ้าสะอาดฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

- ทุเรียนโตเร็ว เน้ือแนน่ น  ้าหนกัดี 
- ราสนิมในแกว้มงักรลดลง 

www.gonsukkasem.com

2-5 CC ต่อน  ้า 20 ลิตร

ดร.กร สุขเกษม 


