บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551
ในการลดตนทุน/เพิม่ ผลผลิต
ตองยอมรับความจริงวาประเทศไทยมีการใช “หัวเชื้อจุลนิ ทรีย” ในการเกษตรมากขึน้ เพราะเชื่อวามันเปน
กลไกสําคัญในการปรับปรุงบํารุงดินดีขึ้นลดการใชปุยเคมี
แตหวั เชื้อจุลินทรียทั้งหมดยังไมไดรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือไดใบอนุญาตถูกตองตาม
กฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร และใชจริงไมคอยไดผลเทาที่ควร เพราะเก็บรักษายาก ขั้นตอนการใชตองใชความรู
ความเขาใจ ซึ่เกษตรกรยังไมเขาใจเปนสวนมาก
ดวยเหตุนี้ อาจารยกร สุขเกษม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร บางเขน ไดคิดคนและวิจัยโดย
สกัดหนวยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทดพับซอนอัดแนน”ซึ่งมีโมแลกุลที่มี
พลังประจุไฟฟาหลายกลุมมีความสําคัญที่สุดตอเซลลสิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทําละลายทางกายภาพ และ
ฟสิกสของแรธาตุในดิน-น้ํา ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยหมัก และเคมี ปองกันกําจัดโรคและ แมลง
เปนเวลากวา 4 ปในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรียโปรตีนอะมิโนรวมกับหนวยงานภาครัฐ เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา เปนตน นายพิเชษฐ ไชยพาณิชย ผ.อ ยืนยันวา เมื่อ
ใชรวมกับปุย ที่แนะนําจากกรมวิชาการเกษตร ทําใหผลผลิตยางมากขึ้น จากคะแนนเกรด B เดิม มาเปนเกรด A เมื่อ
ใชโปรตีนอะมิโนรวม กับปุย ที่แนะนํา นอกจากนี้สถาบันคนควาและ พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได
ตรวจสอบ วิเคาระหแลว พบวามีโปรตีน 13.33% ของน้ําหนัก ไมมีโลหะหนัก และจุลินทรียกอโรคที่เปนอันตราย
อะมิโนโปรตีนR&D ของอาจารยกรไดรับรองเมื่อ 5 เมษายน2555 จาก นายธีระ รัตนพันธุ ผ.อสํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตรวาไมอยูใ นขายควบคุมตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 และพ.ร.บ.ปุย 2518 นอกจากนี้อาจารยกร
ยังไดทําวิจยั เชิงสํารวจกลุมตัวอยางชาวนา 320 รายในอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา โดยใหใชสารเสริมการ
เจริญเติบโตอะมิโนในป 51-52 ผลปรากฏวาชาวนาปมีความพึงพอใจเปนอยางมาก เพราะชวยยอยสลาย
ตอซังฟางขาว โครงสรางของดินดีขึ้น ไถ-เตรียมดินงาย กอขาวและ จํานวนตนตนขาวใหญมากขึ้น ใบขาวใหญ
แข็งแรง ใบตั้งตรง แสงแดดสองผานสูกอขาวไดงายและ เขียวธรรมชาตินาน ไมเหลืองกอนเวลาอันควร ตั้งสูง จาก
คะแนนเกรด B C D หลังจากใชเปลีย่ นเปนคะแนนเกรด A ทั้งหมดของแปลงทดลอง ตนขาวดีขึ้น
มีความสมบูรณแข็งตานทานศัตรูขาวและ โรคไดดีมีการหักลมนอย จํานวนรากมีมากและยาวขึน้ น้ําหนักของ
ตอซังฟางขาวแหงมากขึน้ น้ําเสียในนาขาวนอยลง ที่สาํ คัญผลผลิตขาวมากขึ้น จาก 750 เปน 1,000 กิโลขึ้นไป
ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้ถูกนํามาตีพมิ พในวารสาร วิทยาศาสตรปที่ 42 ฉบับที่3 กย.-ธค.54 ซึ่งเปนวารสารของสมาคม
วิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย

โปรตีนอะมิโน R&D2551
มีผลตอภาคการเกษตร 6 มิติ ดวยกัน
1. ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดที ั้งนี้เพราะพืชใชกาซคารบอนไดออกไซด น้ําและแสงแดดในการสังเคราะห
แสง รวมไปถึงปจจัยอืน่ ๆ โปรตีนอะมิโนฯมีพลังประจุไฟฟาหลายกลุม ที่ทําละลายเปลี่ยนรูปคารบอนไดออกไซด
และน้ําทําใหละอองน้ํา ละอองดินมีสวนผสม ของธาตุอาหารอยูครบถวน พอเหมาะสมดุลและเล็กมากขึ้น พืชจึง
นําไปใชประโยชนไดเต็มที่ และยังสามารถดูดซับความรอนไมใหเกิดอันตรายตอเซลลพืชและทําให
คารบอนไดออกไซดน้ําและแสงแดดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําให “คลอโรฟลล” หรือ
ระบบการสังเคาระหแสง ในการปรุงอาหารไดมากขึ้นจนเพียงพอตอการไปหลอเลี้ยงทุกเซลลของพืช
2.ทําใหประสิทธิภาพการขยายพันธุพืชเพิม่ ขึ้น เชน ทําใหเมล็ดงอกดีขนึ้ ไมวาจะเปนราก ทอนพันธุ หัว หรือ
เหงาเดิมโดยปกติ อัตรางอก 75% แตหลังใชอะมิโนโปรตีน R&D 2551 การงอกจะเพิ่มขึ้นเปน95%
นอกจากนี้การใชโปรตีนอะมิโน R&D2551 รวมกับปุยทําใหความเปนพิษ ตอรากลดลงรากพืชสามารถดูดซึม
สารอาหารไดดีขึ้น ลดอาการที่เกิดจากโรค รากเนา
3. ทําใหความสามารถในการละลายธาตุอาหารจากดินไดดี โปรตีนอะมิโนทําใหน้ําเกิดการแตกตัวและ
แลกเปลี่ยนประจุกับพอลิเปปไทด และสารประกอบอื่นๆ เชน โดยธรรมชาติทั่วไปไฮดร็อกซิลไอออนประจุลบ
จะรวมตัวกับธาตุอาหาร เกิดการตกตะกอนทําใหพืชนําอาหารไปใชไมได แตเมื่อใชโปรตีนอะมิโน
20 ซีซี/น้ํา 20ลิตร ไฮดร็อกซิลไอออนประจุลบ ของน้ําจะรวมตัวกับโมเลกุลขนาดเล็กของโปรตีนอะมิโน เกิดเปน
กรดออนๆละลายธาตุอาหารจุลธาตุ กับน้ําอยางสมบูรณ พืชจึงนําไปใชประโยชนไดมาก และงายขึ้น ลดตะกอนดิน
ชวงเวลาที่พืชดูดซึมน้ําเขาไป รากที่อยูใตดินจะไดรับสารอาหารสูงขึ้น และกาซออกซิเจน อยางเพียงพอ
4. ทําใหดนิ ดี มีความสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากดินในไทยใชปลูกพืชติดตอกันตลอดไมไดพกั หนาดิน จนดิน
เปนกรดหรือดางหรือการใชปุยเคมีมากไปทําใหดนิ เข็ง ทําลายสิ่งมีชีวติ ขนาดเล็กที่เปนและโยชนตอดิน
โปรตีนอะมิโนทําใหอนุภาคน้ําแตกตัวละลายดิน และสารอาหารอยูในภาวะที่สรางชีวิตใหมขนาดเล็ก เชน สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน แบคทีเรีย รา โปรโตซัว สิ่งมีชีวิตในดินเปนจํานวนมากมาชวยยอยสลายเศษอินทรียวัตถุ เชนเศษ
รากพืช ที่ตายแลวใหผุพัง เปลี่ยนเปนอาหารในดินมาใชประโยชนในการเจริญเติบโตตอไป
5. ชวยลดโรคและแมลง เพราะโปรตีนอะมิโนฯชวยปรับความสมดุลของปจจัยแวดลอมไมใหเหมาะแกการ
ดํารงชีวิตและขยายพันธุของโรคและแมลง เชนลดกาซพิษที่กอใหเกิดโรคระบาด เพิ่มออกซิเจน แกพืชและจุลินทรีย
6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมียาคุมฆาหญาและ ยากําจัดโรคและแมลงเมื่อนําโปรตีนอะมิโนฯ
อัตรา 20-40 ซีซี/น้ํา20ลิตรรวมกับยาคุมฆาหญา ทําใหประสิทธิภาพการคุมหญาไดเกือบ 100% โดยพืชไมชะงัก
การเจริญเติบโต หรือการนําไปใชผสมกับสารเคมีกําจัดโรคและศัตรูพชื จะทําใหละลายน้ําไดดีมากขึ้น เนื่องจาก
สารเคมีจะมีโมเลกุลเล็กลงและประจุหลายกลุมของโปรตีนอะมิโนฯชวยใหสารยึดเกาะกับสวนตางๆของพืชไดมาก
ขึ้นทําใหการออกฤทธิ์ไดผลดีขึ้น และสารเคมีสลายตัวไดเร็วขึ้นไมตกคางในดินและในพืช
สรุปก็คือสารเสริมโปรตีนอะมิโน R&D2551เปนสารสกัดจากผลิคภัณฑผึ้ง และผลพลอยไดจาก
แบคทีเรีย ที่มปี ระโยชนจนไดสารอะมิโนฯและสารประกอบสําคัญ คุณภาพดี มีคุณสมบัติชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการ

ทํางานของจุลินทรียธรรมชาติแบบทวีคณ
ู ชวยกระบวนการยอยสลายตอซังฟางขาว หรืออินทรียวัตถุตางๆไดรวดเร็ว
สามารถปรับปรุงบํารุงดินใหรวนซุยมีรูพรุนอากาศถายเทดี ทั้งยังแกปญ
 หาดินเปรีย้ ว ดินเค็ม ดินสนิมและแกปญหา
เคมีตกคางหนาดิน สารเสริมโปรตีนอะมิโนฯชวยเปลี่ยนรูปธาตุที่เปนประโยชนตอ พืชใหนําไปใชไดงาย ทําใหพืช
ตานทานความแหงแลงและความหนาวไดดตี ลอดจนแขงขันกับวัชพืช เชน ขาวดีดลดลง เปนสารธรรมชาติที่ไมเปน
อันตรายตอเกษตรกร และสิ่งแวดลอมนําไปใชไดกบั เกษตรอินทรีย และเกาตรทัว่ ไป
เพื่อใหผูอานไดทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑดังกลาวจึงสัมภาษณอาจารยกรโดยตัดทอนบางประเด็นที่
ซ้ําซอนเทานั้น
ทําไมอาจารยจึงทําธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร?
ผมเปนคนจังหวัดอุตรดิตถ เรียนมัธยมที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สนใจเกษตรตัง้ แตเรียนมัธยม
เพราะพอแมเปนชาวนาและชาวไร ดังนัน้ ผมจึงเรียนการเกษตร จบปริญญาโทและ กําลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาเอกที่คณะเกษตรหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ตั้งแตอายุ 16 กระทั้งวันนี้มีการทดลองสารธรรมชาติมา
ตลอดเปน10,000สูตร เปนสูตรที่มีประโยชนวงการเกษตร สิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพที่ดี
ทราบวาอาจารยคิดคนและทดลองสูตรทีบ่ านมาตลอด
จากการทํางานจริงในการปลูกออย ถาใชปุยเคมี ออยจะมีน้ําหนักและลําตน คอนขางนอย อายุของออย
สั้นลง ผลผลิต 2 ป/รุน เนื่องจากดินแข็งขึน้ รากออยมีนอ ย ทําใหตอไมสามารถมีชีวิตอยูไดนาน แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชโปรตีนอะมิโนฯ พบวาดินดีขึ้นทุกป ลําตนและน้ําหนักมีมาก อายุการผลิต 4 ป/รุน ระบบการแตกหนออยู
ในระดับดี มีความเข็งแรง ไรออยสวนใหญเปนชายเขาไมมีน้ําชลประทาน ใสปุย 15-15-15 และ 46-0-0 ไดผลผลิต
ประมาณ 6 ตัน/ไร แตพอใชโปรตีนอะมิโนฯรวมดวยได 8-10 ตัน/ไร และยังทําใหรกั ษาตอออยไดนานถึง 3-4 ป
มีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆ
ใชเมื่อกอนประสิทธิภาพไมเร็วเหมือนสูตรปจจุบันนี้ ซึ่งสรางมาตรฐานและคุณภาพสมบูรณแลว สูตรเกาที่
ผานมาผลผลิตพืชมีน้ําหนักก็ไมคอยดีสุดทายป 51ไดสูตรนี้มาตั้งชื่อวาโปรตีนอะมิโนR&D2551
มีนักการตลาดมืออาชีพ กรุณารวมหารือจนไดชื่อสั้นๆวา GON-1เปนโปรตีนสําหรับพืชเพิ่มพลังเกษตรกร
ผลิภัณฑตัวนี้เปนอินทรีย?
เปนสารอินทรีย(ออกานิค) 100% เปนอะมิโนจากแบคทีเรียและผลิตภัณฑผึ้งไมตกคางในพืชและดิน
ทางศูนยวิจัยยางฯฉะเชิงเทราไดออกใบรับรอง ทดสอบผลิตภัณฑวาไดผลดีมากเมื่อใชรว มกับปุยเคมีที่ทางกรม
วิชาการแนะนํา สรุปผลการทดลองผลผลิตเพิ่มขึ้น 25-50%
ยางพันธุอะไรที่ใชทดลอง?
RRIM600แตก็ขึ้นอยูก บั ฤดูกาลดวยแตละสายพันธุข องยางขึ้นอยูก ับการตอบสนองตอผลิตภัณฑแปลง
ของเราปลูกยางเกือบ300 ไรเปน 251 อัตราการเจริญเติบโตดีมากกวาแปลงทั่วไปที่ไมไดใชประมาณเทาตัวปลูกที่
บานชําบอน อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ อายุตนยาง2 ป อัตราการรอด 97% ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติอัตราการรอด
เพียง60%

ใชอยางไรถึงอัตราการรอดเยอะ?
ใชผลิตภัณฑนตี้ ั้งแตเพาะเมล็ดเลย บางสวนก็ซื้อพันธุมาแลวผสมน้ําฉีดพนตนกลากอนไปปลูกและนําไป
ผสมยาฆาหญาดวยทุกครั้ง ถาเปนพืชแซมในสวนยางใหผสมเคมีนิดหนอย แปลงขาวเคียงเกิดใบรวงตายแตเมื่อนํา
ผลิตภัณฑของเราไปใชปรากฏวาแตกใบใหมเจริญเติบโตดี
ภายในระยะเวลากี่วัน ??
7 วันใบเริ่มดีขนึ้ การแตกใบพัฒนาทุกๆ 7 วัน ผลิตภัณฑทั่วไปแกไมไดแตตวั นี้แกได
แลวโรคตายนึง่ แกไดมยั๊ ?
โรคตายนึ่ง คือโรคเปลือกแหงใชแลวมันจะชวยฟน ฟูถา เปนระยะแรกๆจะหาย ถาเปนมาก 3 เดือนจะฟน ทํา
ใหพืชดึงดูดอาหารไปซอมแซมสวนที่เปนแผลน้ํายางก็ออกได
อาจารยเคยเปนนักดนตรีมากอนใชมั้ย ??
เคยเลนดนตรีเพื่อชีวิตมาหลายป ผมเลนอยูร านเปลือกไมไทยและหลายๆที่ สมัยกอนเลนที่รานตนฝนซึ่งเปน
รานเพื่อชีวิตยุคแรกของประเทศอยูวงการไดพักหนึ่งก็ตองกลับไปชวยพอทํามะมวง เพราะเห็นเขาเหนื่อยทําไมไหว
สารเคมีตองฉีดพนในสวนมะมวงบอยครั้ง เนื่องจากมะมวงตนสูงทําใหละอองเคมีเขาสูระบบทางเดินหายใจ และ
สัมผัสบริเวณรางกาย สงผลถึงสุขภาพของพอ และคนงานในไรไดเสียชีวิตเร็วกอนวัยอันควร
ก็เลยตองมาทําตัวนี้ใหสําเร็จ
ใช เปาหมายของผมอยากใหเกษตรกรประหยัดปุย ไดผลผลิตแนนอน อยางกระบวนการผลิตดั้งเดิมจะได
ผลผลิตแคบางชวง เราจะขจัดปญหาตรงนี้ เมื่อใชตัวนี้จะทําใหผลผลิตไดทุกปเพราะทําใหระบบรากดูดซึมไดดีธาตุ
อาจสลายไปในพืช100% นักวิชาการจะรูว าธาตุจะละลายตามธรรมชาติ20% ทําใหพวกหินดินเศษพืชหรือสารเคมี
ตกคางละลายไมหมด เราไดทดสอบผนังของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือสะสารตางวามันละลายได 100% เพราะน้ํา
ประกอบไปดวยไฮโดรเจนกับออกซิเจน มันจะตกตะกอน แตโมเลกุลพืชตัวนี้จะเขาไปรวมแลวไมทําใหน้ํา
ตกตะกอนและสามารถละลายสารทุกชนิดทั้งอินทรีย อนินทรีย ทั้งในดินและในน้ําจะละลายไดดี พืชก็นําไปใชได
เยอะขึ้นแลวจะแข็งแรงใบมีโครงสรางมีเสนใยผลิตสารปองกันตัวเอง เชน ลิกนิน หรือเอนไซมที่ทําใหแมลงกัดกิน
ไมได วางไขไมได เชื้อราก็ลดลงแตไมไดหายหมดเกลีย้ ง แตลดโรคไดเยอะ ผลผลิตทุกตัวเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้น 25%
ทั้งนั้น
ปนผี้ ลผลิตเพิม่ แลวปตอไปจะลดหรือเพิ่มขึ้น ??
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิมเพราะเราไดทดลองในแปลงไมต่ํากวา 10 ครั้ง เชน ขาวโพด ขาว ยางพารา ผลผลิต
ธรรมดาจะอยูท ี่ 70%แตของเราจะอยูที่ 100-130% เชนนาขาวของแหมมที่ลาดบัวหลวง เคยไดขาว600กก./ไร พอใช
ของเราแลวได1,000 -1,200 กก./ไร เปนขาวอายุ4 เดือนอยางขาวโพดเมือ่ กอนตองใสปุยอินทรีย200กก./ไร เคมี 50
กก./ไรไดผลผลิต700กก.ไร แตพอใชของเราไมตองใชปยุ อินทรีย
แสดงวาชวยลดการใชปุยไดชัดเจน
ใช ลดทั้งเคมีทั้งอินทรียประมาณครึ่งนึ่งโดยเฉพาะตอซังฟางขาวรากเยอะมาก คนทัว่ ไปไมรวู ามันมีน้ําหนัก
เทาไหรแตเราพิสูจนแลวเกือบ 1-2 ตัน/ไร งานวิจยั เคยบอกไววาใชปยุ อินทรีย 500 กก./ไรและปุย เคมี 50 กก./ไร ได

ขาว 880 กก./ไร แตของเราไมตองใชปุยอินทรียเพราะอะมิโนโปรตีนไปละลายรากวัชพืชทั้งหลายใหมารวมกับน้ํา
ไดเยอะขึ้นดวยการฉีดพน
ชวยในกระบวนการเรงแหงของพืชหรือเปลา??
พืชสามารถดูดซึมอาหารไดเยอยะขึ้นเพราะธาตุละลาย 100% ตัวอื่นตามทองตลาดไมสามารถทําไดไมวาน้ํา
หมักหรือฮอรโมนเพราะมันคือปุยอินทรียม ันไมใชพลังงานแตของเราเปนพลังงานโมเลกุลโปรตีนโดยตรงที่มี
ความสามารถละลายธาตุอาหารใหเกิดออกซิเจนพอแตกตัวไดเยอะออกซิเจนมีมากในดินทําใหรากหายใจไดเยอะ
และรูพรุนชองวางระหวางดิน อยางดินเหนียวมาก ออกซิเจนต่ําพืชไมมารารถหยั่งรากผานได แตของเราทําใหรากแผ
ขยายในดินไดมากและทนแลง แข็งแรง ดูดอาหารไดครบถวน ถาสังเกตที่รากแชจะชัดเจนเพราะรากที่ดีตองมีสี
น้ําตาลและขาวปะปนกัน ถาเกิดจากดินเปนพิษใสปยุ เยอะเกินไปรากจะมีสีดําเยอะพืชที่ใชอะมิโนโปรตีนของเราราก
จะสมบูรณสีนา้ํ ตาลเยอะและยาวใบก็หนาขึน้ ใบใหญเขียวนาน ใชเวลาเพียง 7 วันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง วินาที
แรกที่ฉีดก็มีผลแลวแตขึ้นอยูกับการเปลีย่ นทางแตมีพืชบางชนิดเปลี่ยนเร็วชาไมเทากันสวนใหญอยูในรูปของ
สารคีเลตที่มีผลตอการเปลี่ยนสี
หลังฉีดแลวการเขียวของพืชอยูไดนานแคไหน??
10 วันโดยประมาณในผักตองฉีด3-5วัน/ครั้ง ขาว15 วัน/ครั้งและถาปลูกยางกอนปลูกควรแชเมล็ดพันธุดวย
โปรตีนอะมิโนจะทําใหเม็ดงอกดีมาก อัตราการงอกหลายเทาตัวใชไดกับเมล็ดพันธุท ุกชนิด ระยะเวลาการงอกจาก
2 วัน เหลือวันเดียว 97% ของพืชที่ใชโปรตีนอะมิโน รากจะเข็งแรงมากเพราะไดสารอาหารและดูดน้ําไปใชไดดี ใน
การเพาะชํายางเห็นไดชัดยอดยางจะมีสีมวงเขมใบใหญหนาโตเร็วมาก ตอนที่ติดตาแลวตัดตนตอทิง้ เพื่อใหตน พันธุ
แตกขึ้นมาระยะการแตกตาจะเร็ว อีกวิธีหนึง่ นําไปฉีดแผลในยางที่กําลังกรีด 7 วัน/ครั้งและฉีดบริเวณโคนตนจะทํา
ใหรากหาอาหารไดเยอะและมันจะไปละลายเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายใหหลุดออกและเนื้อเยื่อที่อยูในรูปของกรดจะเนา
สรุปวาใชแลวจะทําใหแผลหายเร็วขึ้นไมเนาไมติดเชื้อ เซลลของตนยางจะซอมแซมอยางมีประสิทธิภาพแผลจะเรียบ
ไมขรุขระสามารถกลับมากรีดที่เดิมได จะทําใหเจาของสวนวางใจ
สินคาตัวนี้ใชไดกับพืชทุกชนิด?
ใชไมตองแยกแยะหลายชนิดพืชใหยุงยากขวดเดียวจบเพราะเราไดคนพบความจําเปนของพืชเขาไมตองการ
ดูดสารเคมี ตองการเพียง0.1%เทานั้น ทีเ่ ขาตองการคือสารประกอบที่จะเอามาปรุงอาหารเพื่อการดํารงชีวิตจริงๆแลว
ตองการอากาศและออกซิเจนกวา40-50%
แสดงวาที่เราใสปุยทุกวันนี้มปี ระโยชนนิดเดียว??
ใช นอกนัน้ ระเหยไปยังชั้นบรรยากาศ บางตัวยังตกคางอยูในดินทําใหดินเปนกรด เชน พวกซัลเฟตหรือ
แคลเซียมไนเตรทที่ทําใหดนิ เปนดาง ยิ่งเกษตรกรใสปยุ แบบชี้นําใหตัว N เยอะใบก็เยอะแตผลไมมีหรือให
แคลเซียมมากดอกรวงและผลจะแตกพืชไมตองการชี้นํา ตองเปนไปตามธรรมชาติแตโปรตีนอะมิโนจะเปนตัว
จัดการปฏิกิริยาใหพืชไดรับความสมดุล

ใชรวมกับปุยเคมีอยางไรใหประหยัดและยังชวยเพิ่มผลผลิต??
จะตองใส3-5กก./ไร จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในแปลงทดลองของเราใสปุยเคมี 1 ครั้งไดผล60% แตถาแบง
ใส 2 ครั้งผลผลิตจะเปน75% อยางนาขาวใชสูตร 20-16-0 จํานวน3 กก./ไร ไดผลผลิต 120 ถัง/ไร ที่สุพรรณบุรี แตถา
ใชอินทรียอยางผลผลิตจะต่ําการปลูกขาวบางครั้งสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย ผลผลิตอาจไดไรละ100 ถัง แตไมบอย
นักมันขึ้นอยูกบั พันธุขาว สิ่งแวดลอมและปจจัยการผลิตอื่น แตใชของเราไดผลิตที่ดีทุกครั้ง หากใสในน้ําขุนๆน้าํ จะ
ใสทันทีตนขาวจะเยอะยาวและแมลงไมคอยวางไขเพราะน้ําไมเนา พวกเชื้อราตางๆก็ไมเกิด
อยากใหอาจารยเลาถึงกระบวนการผลิต
เราใชวัตถุดิบประเภทนมผึ้งซึ่งเปนสารโปรตีนที่มีคุณภาพและเหตุที่ตอ งใชแบคทีเรียเขามายอยสลายสาร
โปรตีน ก็เพื่อตองการผลพลอยไดจากแบคทีเรียที่เรียกวาสูตร GON-1เปนกระบวนการใชเทคโนโลยีคุณภาพ
ชั้นสูง เรามีกําลังการผลิตไรขีดจํากัดสามารถผลิตไดตามออรเดอรเราใชเวลาผลิต45-60 วันก็ไดสินคา ผลิตภัณฑของ
เราใชแบคทีเรียในการผลิตหัวใจหลักคือแบคทีเรียนั่นเอง
ใชโปรตีนอะมิโน R&D2551 ผลิตกลายางไดผลดี
เพื่อใหคนในวงการยางพาราเกิดความมัน่ ใจในผลิตภัณฑโปรตีนอะมิโน R&D2551 อาจารยกรจึงให
คุณเทิดศักดิ์ เทพมณี นักวิชาการแหง ศูนยวจิ ัยยางฉะเชิงเทรา นําไปทดลองใช3 วิธีไดแก 1. ใชโปรตีนอะมิโนฯ
อยางเดียว 2. ใชปุยตามคําแนะนําอยางเดียวและ 3.ใชโปรตีนอะมิโนฯรวมกับปุย ผลออกมาปรากฏวาไดผลผลิต
เพิ่มขึ้นโรคหนายางลดลงและไมเกิดโรคใบรวง 3 ปแหงการทดลองไดเห็น “ความอวบ” ของฉัตร ความเขมของสี
ใบ ตนยางแข็งแรง หากฉีด 7 -10 วัน มันจะไปกระตุนการสรางเซลลเปลือกและสรางทอน้ํายางที่ถูกกรีดโดยไมถูก
วิธีน้ํายางก็จะกลับมาได
ในฐานะที่คุณเทิดศักดิ์เปนชาวหาดใหญมีสวนยาง 30 ไร ที่สงขลา และมีสวนยางอายุ 6 ป 100 ไร ที่
ฉะเชิงเทรา จึงกลายืนยันวายังๆไงๆยางพาราก็เปนพืชที่ใหความมั่นคงแกเกษตรกรมากวา พืชหลายชนิดทําใหเขา
เชื่อมั่นในโปรตีนอะมิโนฯเพราะไดทดลองใชดวยตัวเองและถาใชรวมกับปุยเคมีผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถาเปนยาง
ที่กําลังกรีดควรใชปุยสูตร 20-15-15 แตถาเปนยางเล็กควรใชสูตร 20-10-12 ใสปละ 2 ครั้งตนละ1 กก.
เมื่อถามถึงแนวทางผลิตตนกลายางโดยสังเขปคุณเทิดศักดิ์กลาววา ทางศูนยฯผลิตกลายางพันธุ 408 และ
พันธุฉะเชิงเทรา 50 ดวยการเพาะเมล็ดแปลงติดตาในถุงซึ่งกระบวนเริ่มตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุที่สมบูรณนํามา
ใสในกะบะเพาะและขุยมะพราวอันมีร็อคฟอสเฟตดินและปุยคอกเปนวัสดุเพาะที่สําคัญตองรดน้ําเชา-เย็นทุกวันจะ
เห็นการงอกรากเมื่อครบ 20 วันและจะเห็นออนในถุง เมื่อครบ 30 วัน จากนั้นก็ใชฮอรโมนและปุย ชวยเรงการ
เจริญเติบโต พอตนกลาอาย 7 เดือนก็เริ่มติดตาซึ่งมีอัตราการรอดถึง 93% และอัตราการแตกยอดใหม 90 % หลังติด
ตาแลว 50 วัน สามารถจําหนายไดเลย เทคนิคการเพาะเมล็ดแลวติดตาไดจํานวนตน/ไร สูงกวาการบัดดิ้งตาเขียว

โปรตีนอะมิโน R&D2551
ตลาดตอบรับอยางดี
เพื่อใหเห็นถึงทิศทางของผูใชผลิตภัณฑโปรตีนอะมิโนฯอันบงบอกถึงการยอมรับ คุณวรพจน ศิริกิจ
ชาวสวนลําไยอีดอ สวนมะนาว และเจาของโรงปุยอินทรียเม็ด ไดนําไปทดลองกับพืชหลายชนิดปรากฏวาไดผลผลิต
เกินคาดและไดเห็นประโยชนของโปรตีนอะมิโนฯในหลายๆมิติ เชน เมื่อนําแชกับเมล็ดพันธุขาวจะทําใหขาวงอกดี
หากใชสลายตอซังจะยอยภายใน 1 สัปดาห หากนําไปผสมกับยามคุมหรือยาฆาหญาฉีดในนาขาวจะทําใหขาวไมหัก
ไมเหลืองและหากนําไปฉีดกับตนมะนาวจะออกผลดกมากๆ เปนตน
นี่คือสวนหนึ่งของผูใชที่ใหการยอมรับ โปรตีนอะมิโน R&D2551 ซึ่งขณะนี้มีผูรบั ไปจําหนายหลาย
จังหวัด เชน อางทอง อยุธยา ลพบุรี อุดรธานี ชุมพร และนครศรีฯ เปนตน คาดวาจะกระจายทั่วประเทศภายในป
2557

สนใจติดตอ

