
บทบาทของโปรตนี อะมิโน R&D 2551 
ในการลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิต 

 ตองยอมรับความจริงวาประเทศไทยมีการใช “หัวเชื้อจุลินทรีย”ในการเกษตรมากขึน้  เพราะเชื่อวามันเปน
กลไกสําคัญในการปรับปรุงบํารุงดินดีขึ้นลดการใชปุยเคมี 
 แตหวัเชื้อจุลินทรียทั้งหมดยงัไมไดรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือไดใบอนุญาตถูกตองตาม
กฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร และใชจริงไมคอยไดผลเทาที่ควร เพราะเก็บรักษายาก ขั้นตอนการใชตองใชความรู
ความเขาใจ ซ่ึเกษตรกรยังไมเขาใจเปนสวนมาก 
 ดวยเหตนุี้ อาจารยกร  สุขเกษม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร บางเขน ไดคิดคนและวจิัยโดย
สกัดหนวยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภณัฑผ้ึงในรูปแบบของ “พอลิเปปไทดพับซอนอัดแนน”ซ่ึงมีโมแลกุลที่มี
พลังประจุไฟฟาหลายกลุมมีความสําคัญที่สุดตอเซลลส่ิงมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทําละลายทางกายภาพ     และ 
ฟสิกสของแรธาตุในดิน-น้ํา ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยหมกั และเคมี ปองกนักําจัดโรคและ แมลง  
 เปนเวลากวา 4 ปในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรียโปรตีนอะมิโนรวมกับหนวยงานภาครัฐ เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และศนูยวิจัยยางฉะเชิงเทรา เปนตน นายพิเชษฐ  ไชยพาณชิย ผ.อ ยืนยันวา เมื่อ
ใชรวมกับปุยที่แนะนําจากกรมวิชาการเกษตร ทําใหผลผลิตยางมากขึ้น จากคะแนนเกรด B เดิม มาเปนเกรด A เมื่อ
ใชโปรตีนอะมิโนรวม กับปุยที่แนะนํา นอกจากนี้สถาบันคนควาและ พัฒนาผลิตภณัฑอาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได
ตรวจสอบ วิเคาระหแลว พบวามีโปรตีน 13.33% ของน้ําหนัก ไมมีโลหะหนัก และจลิุนทรียกอโรคที่เปนอันตราย 
อะมิโนโปรตีนR&D ของอาจารยกรไดรับรองเมื่อ 5 เมษายน2555 จาก นายธีระ  รัตนพนัธุ ผ.อสํานักควบคุมพชื
และวัสดกุารเกษตรวาไมอยูในขายควบคุมตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 และพ.ร.บ.ปุย2518  นอกจากนี้อาจารยกร
ยังไดทําวิจยัเชงิสํารวจกลุมตวัอยางชาวนา 320 รายในอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยธุยา โดยใหใชสารเสริมการ
เจริญเติบโตอะมิโนในป 51-52 ผลปรากฏวาชาวนาปมีความพึงพอใจเปนอยางมาก เพราะชวยยอยสลาย 
ตอซังฟางขาว โครงสรางของดินดีขึ้น ไถ-เตรียมดินงาย กอขาวและ จํานวนตนตนขาวใหญมากขึ้น ใบขาวใหญ 
แข็งแรง ใบตั้งตรง แสงแดดสองผานสูกอขาวไดงายและ เขียวธรรมชาตินาน ไมเหลืองกอนเวลาอันควร ตั้งสูง จาก
คะแนนเกรด B C D หลังจากใชเปลีย่นเปนคะแนนเกรด A ทั้งหมดของแปลงทดลอง ตนขาวดีขึ้น 
มีความสมบูรณแข็งตานทานศัตรูขาวและ โรคไดดีมีการหักลมนอย  จาํนวนรากมีมากและยาวขึน้ น้ําหนกัของ 
ตอซังฟางขาวแหงมากขึน้  น้ําเสียในนาขาวนอยลง  ที่สําคัญผลผลิตขาวมากขึ้น จาก 750 เปน 1,000 กิโลข้ึนไป 
ซ่ึงผลวิจัยคร้ังนี้ถูกนํามาตีพมิพในวารสาร วิทยาศาสตรปที่ 42 ฉบับที่3 กย.-ธค.54 ซ่ึงเปนวารสารของสมาคม
วิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย 
  
 
 
 
 



 โปรตีนอะมิโน R&D2551 
 มีผลตอภาคการเกษตร  6 มิต ิดวยกัน  
 1. ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดทีั้งนี้เพราะพืชใชกาซคารบอนไดออกไซด น้ําและแสงแดดในการสังเคราะห
แสง รวมไปถงึปจจัยอ่ืนๆ โปรตีนอะมิโนฯมีพลังประจไุฟฟาหลายกลุมที่ทําละลายเปลี่ยนรูปคารบอนไดออกไซด
และน้ําทําใหละอองน้ํา ละอองดินมีสวนผสม ของธาตุอาหารอยูครบถวน พอเหมาะสมดุลและเล็กมากขึ้น พืชจึง
นําไปใชประโยชนไดเต็มที่ และยังสามารถดูดซับความรอนไมใหเกิดอันตรายตอเซลลพืชและทําให
คารบอนไดออกไซดน้ําและแสงแดดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําให “คลอโรฟลล” หรือ 
ระบบการสังเคาระหแสง ในการปรุงอาหารไดมากขึ้นจนเพียงพอตอการไปหลอเล้ียงทุกเซลลของพืช  
 2.ทําใหประสิทธิภาพการขยายพันธุพืชเพิม่ขึ้น เชน ทําใหเมล็ดงอกดีขึน้ไมวาจะเปนราก ทอนพันธุ หัว หรือ 
เหงาเดิมโดยปกติ อัตรางอก 75% แตหลังใชอะมิโนโปรตีน R&D 2551 การงอกจะเพิ่มขึ้นเปน95%  
นอกจากนี้การใชโปรตีนอะมิโน R&D2551 รวมกบัปุยทําใหความเปนพิษ ตอรากลดลงรากพชืสามารถดูดซึม
สารอาหารไดดีขึ้น ลดอาการที่เกิดจากโรค รากเนา 
  3. ทําใหความสามารถในการละลายธาตุอาหารจากดนิไดดี โปรตีนอะมิโนทําใหน้ําเกิดการแตกตวัและ
แลกเปลี่ยนประจุกับพอลิเปปไทด และสารประกอบอื่นๆ เชน โดยธรรมชาติทั่วไปไฮดร็อกซิลไอออนประจุลบ  
จะรวมตวักับธาตุอาหาร เกิดการตกตะกอนทําใหพืชนําอาหารไปใชไมได  แตเมื่อใชโปรตีนอะมิโน  
20 ซีซี/น้ํา 20ลิตร ไฮดร็อกซิลไอออนประจุลบ ของน้ําจะรวมตวักับโมเลกุลขนาดเล็กของโปรตีนอะมิโน เกิดเปน
กรดออนๆละลายธาตุอาหารจุลธาตุ กับน้ําอยางสมบูรณ พืชจึงนําไปใชประโยชนไดมาก และงายขึ้น ลดตะกอนดิน
ชวงเวลาที่พืชดูดซึมน้ําเขาไป รากที่อยูใตดินจะไดรับสารอาหารสูงขึ้น และกาซออกซิเจน อยางเพยีงพอ  
 4. ทําใหดนิดี มีความสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากดนิในไทยใชปลูกพืชตดิตอกันตลอดไมไดพกัหนาดิน จนดิน
เปนกรดหรือดางหรือการใชปุยเคมีมากไปทําใหดนิเข็ง ทําลายสิ่งมีชีวติขนาดเล็กที่เปนและโยชนตอดิน  
โปรตีนอะมิโนทําใหอนุภาคน้ําแตกตวัละลายดิน และสารอาหารอยูในภาวะที่สรางชีวิตใหมขนาดเล็ก เชน สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ส่ิงมีชีวิตในดนิเปนจํานวนมากมาชวยยอยสลายเศษอินทรียวัตถุ เชนเศษ
รากพืช ที่ตายแลวใหผุพัง เปล่ียนเปนอาหารในดนิมาใชประโยชนในการเจริญเตบิโตตอไป 
 5. ชวยลดโรคและแมลง เพราะโปรตีนอะมโินฯชวยปรับความสมดุลของปจจัยแวดลอมไมใหเหมาะแกการ
ดํารงชีวิตและขยายพนัธุของโรคและแมลง เชนลดกาซพษิที่กอใหเกดิโรคระบาด เพิ่มออกซิเจน แกพืชและจุลินทรีย  
 6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมียาคุมฆาหญาและ ยากาํจัดโรคและแมลงเมื่อนําโปรตีนอะมิโนฯ 
อัตรา 20-40 ซีซี/น้ํา20ลิตรรวมกับยาคุมฆาหญา ทําใหประสิทธิภาพการคุมหญาไดเกือบ 100% โดยพืชไมชะงกั 
การเจริญเติบโต หรือการนําไปใชผสมกับสารเคมีกําจัดโรคและศัตรูพชืจะทําใหละลายน้ําไดดีมากขึ้น เนื่องจาก
สารเคมีจะมีโมเลกุลเล็กลงและประจุหลายกลุมของโปรตีนอะมิโนฯชวยใหสารยึดเกาะกับสวนตางๆของพืชไดมาก
ขึ้นทําใหการออกฤทธิ์ไดผลดีขึ้น และสารเคมีสลายตัวไดเร็วขึ้นไมตกคางในดนิและในพืช 
 สรุปก็คือสารเสริมโปรตีนอะมิโน R&D2551เปนสารสกัดจากผลิคภัณฑผ้ึง และผลพลอยไดจาก
แบคทีเรีย ที่มปีระโยชนจนไดสารอะมิโนฯและสารประกอบสําคัญ คุณภาพดี  มีคุณสมบัติชวยเพิม่ประสิทธิภาพการ



ทํางานของจุลินทรียธรรมชาติแบบทวีคณู ชวยกระบวนการยอยสลายตอซังฟางขาว หรืออินทรียวตัถุตางๆไดรวดเร็ว
สามารถปรับปรุงบํารุงดินใหรวนซุยมีรูพรุนอากาศถายเทดี ทั้งยังแกปญหาดินเปรีย้ว ดินเค็ม ดนิสนิมและแกปญหา
เคมีตกคางหนาดิน  สารเสริมโปรตีนอะมโินฯชวยเปล่ียนรูปธาตุที่เปนประโยชนตอพืชใหนําไปใชไดงาย ทําใหพืช
ตานทานความแหงแลงและความหนาวไดดตีลอดจนแขงขันกับวัชพืช เชน ขาวดดีลดลง เปนสารธรรมชาติที่ไมเปน
อันตรายตอเกษตรกร และส่ิงแวดลอมนําไปใชไดกบัเกษตรอินทรีย และเกาตรทัว่ไป 
 เพื่อใหผูอานไดทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑดังกลาวจึงสัมภาษณอาจารยกรโดยตดัทอนบางประเด็นที่
ซํ้าซอนเทานั้น 
 ทําไมอาจารยจึงทําธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร? 
 ผมเปนคนจังหวัดอุตรดิตถ เรียนมัธยมที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สนใจเกษตรตัง้แตเรียนมัธยม 
เพราะพอแมเปนชาวนาและชาวไร ดังนัน้ผมจึงเรียนการเกษตร จบปรญิญาโทและ กาํลังศึกษาอยูในระดับ 
ปริญญาเอกที่คณะเกษตรหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ตั้งแตอายุ 16 กระทั้งวนันี้มีการทดลองสารธรรมชาติมา
ตลอดเปน10,000สูตร เปนสูตรที่มีประโยชนวงการเกษตร ส่ิงแวดลอม เพื่อสุขภาพที่ดี 
 ทราบวาอาจารยคิดคนและทดลองสูตรท่ีบานมาตลอด 
 จากการทํางานจริงในการปลูกออย ถาใชปุยเคมี ออยจะมีน้ําหนกัและลําตน คอนขางนอย อายุของออย 
ส้ันลง ผลผลิต 2 ป/รุน เนื่องจากดินแข็งขึน้ รากออยมีนอย ทําใหตอไมสามารถมีชีวิตอยูไดนาน แตเมื่อเปรียบเทยีบ
กับการใชโปรตีนอะมิโนฯ พบวาดนิดีขึ้นทุกป ลําตนและน้ําหนักมีมาก อายุการผลิต 4 ป/รุน ระบบการแตกหนออยู
ในระดบัดี มีความเข็งแรง ไรออยสวนใหญเปนชายเขาไมมีน้ําชลประทาน ใสปุย 15-15-15 และ 46-0-0 ไดผลผลิต
ประมาณ 6 ตนั/ไร  แตพอใชโปรตีนอะมโินฯรวมดวยได 8-10 ตัน/ไร และยังทําใหรักษาตอออยไดนานถึง 3-4 ป 
 มีการปรับปรงุสูตรมาเรื่อยๆ 
 ใชเมื่อกอนประสิทธิภาพไมเร็วเหมือนสูตรปจจุบันนี้ ซ่ึงสรางมาตรฐานและคณุภาพสมบูรณแลว สูตรเกาที่
ผานมาผลผลิตพืชมีน้ําหนกักไ็มคอยดีสุดทายป 51ไดสูตรนี้มาตั้งชื่อวาโปรตีนอะมิโนR&D2551  
มีนักการตลาดมืออาชีพ กรุณารวมหารือจนไดช่ือส้ันๆวา GON-1เปนโปรตีนสําหรับพืชเพิ่มพลังเกษตรกร 
 ผลิภัณฑตัวนี้เปนอินทรีย? 
 เปนสารอินทรีย(ออกานิค) 100% เปนอะมิโนจากแบคทีเรียและผลิตภัณฑผ้ึงไมตกคางในพืชและดิน  
ทางศูนยวิจัยยางฯฉะเชิงเทราไดออกใบรับรอง ทดสอบผลิตภัณฑวาไดผลดีมากเมื่อใชรวมกับปุยเคมีที่ทางกรม
วิชาการแนะนาํ สรุปผลการทดลองผลผลิตเพิ่มขึ้น 25-50% 
 ยางพันธุอะไรท่ีใชทดลอง? 
 RRIM600แตก็ขึ้นอยูกบัฤดูกาลดวยแตละสายพันธุของยางขึ้นอยูกับการตอบสนองตอผลิตภัณฑแปลง
ของเราปลูกยางเกือบ300 ไรเปน 251 อัตราการเจริญเติบโตดีมากกวาแปลงทั่วไปที่ไมไดใชประมาณเทาตวัปลูกที่
บานชําบอน อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  อายุตนยาง2 ป อัตราการรอด 97% ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติอัตราการรอด
เพียง60% 
  



 ใชอยางไรถงึอัตราการรอดเยอะ? 
 ใชผลิตภัณฑนีต้ั้งแตเพาะเมลด็เลย บางสวนก็ซ้ือพันธุมาแลวผสมน้ําฉีดพนตนกลากอนไปปลูกและนําไป
ผสมยาฆาหญาดวยทุกครั้ง ถาเปนพืชแซมในสวนยางใหผสมเคมีนิดหนอย แปลงขาวเคียงเกิดใบรวงตายแตเมื่อนํา
ผลิตภัณฑของเราไปใชปรากฏวาแตกใบใหมเจริญเติบโตดี 
 ภายในระยะเวลากี่วัน ?? 
 7 วันใบเริ่มดีขึน้ การแตกใบพัฒนาทุกๆ 7 วัน ผลิตภณัฑทั่วไปแกไมไดแตตวันี้แกได 
 แลวโรคตายนึง่แกไดม๊ัย ? 
 โรคตายนึ่ง คือโรคเปลือกแหงใชแลวมันจะชวยฟนฟูถาเปนระยะแรกๆจะหาย ถาเปนมาก 3 เดือนจะฟนทํา
ใหพืชดงึดูดอาหารไปซอมแซมสวนที่เปนแผลน้ํายางก็ออกได 
 อาจารยเคยเปนนักดนตรีมากอนใชม้ัย ?? 
 เคยเลนดนตรีเพื่อชีวิตมาหลายป ผมเลนอยูรานเปลือกไมไทยและหลายๆที่ สมัยกอนเลนที่รานตนฝนซึ่งเปน
รานเพื่อชีวิตยคุแรกของประเทศอยูวงการไดพักหนึ่งก็ตองกลับไปชวยพอทํามะมวง เพราะเหน็เขาเหนื่อยทําไมไหว 
สารเคมีตองฉีดพนในสวนมะมวงบอยครั้ง เนื่องจากมะมวงตนสูงทําใหละอองเคมีเขาสูระบบทางเดนิหายใจ และ
สัมผัสบริเวณรางกาย สงผลถึงสุขภาพของพอ และคนงานในไรไดเสียชีวิตเร็วกอนวยัอันควร  
 ก็เลยตองมาทาํตัวนี้ใหสําเร็จ 
 ใช เปาหมายของผมอยากใหเกษตรกรประหยัดปุยไดผลผลิตแนนอน อยางกระบวนการผลิตดั้งเดมิจะได
ผลผลิตแคบางชวง เราจะขจดัปญหาตรงนี้ เมื่อใชตัวนี้จะทําใหผลผลิตไดทุกปเพราะทาํใหระบบรากดูดซึมไดดีธาตุ
อาจสลายไปในพืช100% นักวิชาการจะรูวาธาตุจะละลายตามธรรมชาติ20% ทําใหพวกหินดนิเศษพืชหรือสารเคมี
ตกคางละลายไมหมด เราไดทดสอบผนังของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือสะสารตางวามันละลายได 100% เพราะน้ํา
ประกอบไปดวยไฮโดรเจนกับออกซิเจน มันจะตกตะกอน  แตโมเลกลุพืชตัวนี้จะเขาไปรวมแลวไมทําใหน้ํา
ตกตะกอนและสามารถละลายสารทุกชนิดทั้งอินทรีย อนนิทรีย ทั้งในดนิและในน้ําจะละลายไดดี พชืก็นําไปใชได
เยอะขึ้นแลวจะแข็งแรงใบมโีครงสรางมีเสนใยผลิตสารปองกันตัวเอง เชน ลิกนิน หรือเอนไซมที่ทําใหแมลงกดักนิ
ไมได  วางไขไมได  เชื้อรากล็ดลงแตไมไดหายหมดเกลีย้ง แตลดโรคไดเยอะ ผลผลิตทุกตัวเปอรเซน็ตเพิ่มขึ้น 25%

ทั้งนั้น 
 ปนีผ้ลผลิตเพิม่แลวปตอไปจะลดหรือเพิ่มขึ้น ?? 
 เพิ่มขึ้นมากกวาเดิมเพราะเราไดทดลองในแปลงไมต่ํากวา 10 ครั้ง เชน ขาวโพด ขาว ยางพารา ผลผลิต
ธรรมดาจะอยูที่ 70%แตของเราจะอยูที่ 100-130% เชนนาขาวของแหมมที่ลาดบัวหลวง เคยไดขาว600กก./ไร พอใช
ของเราแลวได1,000 -1,200 กก./ไร เปนขาวอายุ4 เดือนอยางขาวโพดเมือ่กอนตองใสปุยอินทรีย200กก./ไร เคมี 50
กก./ไรไดผลผลิต700กก.ไร  แตพอใชของเราไมตองใชปุยอินทรีย 
 แสดงวาชวยลดการใชปุยไดชัดเจน 
 ใช ลดทั้งเคมทีั้งอินทรียประมาณครึ่งนึ่งโดยเฉพาะตอซงัฟางขาวรากเยอะมาก คนทัว่ไปไมรูวามันมีน้ําหนกั
เทาไหรแตเราพิสูจนแลวเกือบ 1-2 ตัน/ไร  งานวิจยัเคยบอกไววาใชปุยอินทรีย 500 กก./ไรและปุยเคมี 50 กก./ไร ได



ขาว 880 กก./ไร  แตของเราไมตองใชปุยอินทรียเพราะอะมิโนโปรตีนไปละลายรากวัชพืชทั้งหลายใหมารวมกับน้ํา
ไดเยอะขึ้นดวยการฉีดพน 
 ชวยในกระบวนการเรงแหงของพชืหรือเปลา?? 
 พืชสามารถดูดซึมอาหารไดเยอยะข้ึนเพราะธาตุละลาย 100% ตัวอ่ืนตามทองตลาดไมสามารถทําไดไมวาน้ํา
หมักหรือฮอรโมนเพราะมันคือปุยอินทรียมันไมใชพลังงานแตของเราเปนพลังงานโมเลกุลโปรตีนโดยตรงที่มี
ความสามารถละลายธาตุอาหารใหเกิดออกซิเจนพอแตกตัวไดเยอะออกซิเจนมีมากในดินทําใหรากหายใจไดเยอะ
และรูพรุนชองวางระหวางดนิ อยางดนิเหนียวมาก ออกซิเจนต่ําพืชไมมารารถหยั่งรากผานได แตของเราทําใหรากแผ
ขยายในดินไดมากและทนแลง แข็งแรง ดดูอาหารไดครบถวน ถาสังเกตที่รากแชจะชดัเจนเพราะรากที่ดีตองมีสี
น้ําตาลและขาวปะปนกัน ถาเกิดจากดินเปนพิษใสปุยเยอะเกนิไปรากจะมีสีดําเยอะพชืที่ใชอะมิโนโปรตีนของเราราก
จะสมบูรณสีน้าํตาลเยอะและยาวใบก็หนาขึน้ใบใหญเขียวนาน ใชเวลาเพียง 7 วนัก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง วินาที
แรกที่ฉีดก็มีผลแลวแตขึ้นอยูกับการเปลีย่นทางแตมีพืชบางชนิดเปลี่ยนเร็วชาไมเทากันสวนใหญอยูในรูปของ 
สารคีเลตที่มีผลตอการเปลี่ยนสี 
 หลังฉีดแลวการเขียวของพชือยูไดนานแคไหน?? 
 10 วันโดยประมาณในผักตองฉีด3-5วัน/ครั้ง ขาว15 วัน/คร้ังและถาปลูกยางกอนปลูกควรแชเมล็ดพนัธุดวย
โปรตีนอะมิโนจะทําใหเมด็งอกดีมาก อัตราการงอกหลายเทาตวัใชไดกับเมล็ดพันธุทุกชนิด  ระยะเวลาการงอกจาก  
2 วัน เหลือวันเดียว 97% ของพืชที่ใชโปรตีนอะมิโน รากจะเข็งแรงมากเพราะไดสารอาหารและดดูน้ําไปใชไดดี  ใน
การเพาะชํายางเห็นไดชัดยอดยางจะมีสีมวงเขมใบใหญหนาโตเร็วมาก  ตอนที่ติดตาแลวตัดตนตอทิง้เพื่อใหตนพนัธุ
แตกขึ้นมาระยะการแตกตาจะเร็ว อีกวิธีหนึง่นําไปฉีดแผลในยางที่กําลังกรีด 7 วัน/คร้ังและฉีดบริเวณโคนตนจะทํา
ใหรากหาอาหารไดเยอะและมันจะไปละลายเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายใหหลุดออกและเนื้อเยื่อที่อยูในรูปของกรดจะเนา  
สรุปวาใชแลวจะทําใหแผลหายเรว็ขึ้นไมเนาไมติดเชื้อ เซลลของตนยางจะซอมแซมอยางมีประสิทธิภาพแผลจะเรียบ
ไมขรุขระสามารถกลับมากรีดที่เดิมได  จะทําใหเจาของสวนวางใจ 
 สินคาตัวนี้ใชไดกับพืชทุกชนดิ? 
 ใชไมตองแยกแยะหลายชนิดพืชใหยุงยากขวดเดียวจบเพราะเราไดคนพบความจําเปนของพืชเขาไมตองการ
ดูดสารเคมี ตองการเพียง0.1%เทานั้น ทีเ่ขาตองการคือสารประกอบที่จะเอามาปรุงอาหารเพื่อการดํารงชีวิตจริงๆแลว
ตองการอากาศและออกซิเจนกวา40-50% 

 แสดงวาท่ีเราใสปุยทุกวันนี้มีประโยชนนิดเดียว?? 
 ใช นอกนัน้ระเหยไปยังชั้นบรรยากาศ บางตัวยังตกคางอยูในดินทําใหดินเปนกรด เชน พวกซัลเฟตหรือ
แคลเซียมไนเตรทที่ทําใหดนิเปนดาง ยิ่งเกษตรกรใสปุยแบบชี้นําใหตัว N เยอะใบก็เยอะแตผลไมมีหรือให
แคลเซียมมากดอกรวงและผลจะแตกพืชไมตองการชี้นํา ตองเปนไปตามธรรมชาติแตโปรตีนอะมิโนจะเปนตวั
จัดการปฏิกิริยาใหพืชไดรับความสมดุล 
  
 



 ใชรวมกับปุยเคมีอยางไรใหประหยัดและยังชวยเพิ่มผลผลิต?? 
 จะตองใส3-5กก./ไร จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในแปลงทดลองของเราใสปุยเคมี 1 คร้ังไดผล60% แตถาแบง
ใส 2 คร้ังผลผลิตจะเปน75% อยางนาขาวใชสูตร 20-16-0 จํานวน3 กก./ไร ไดผลผลิต 120 ถัง/ไร ที่สุพรรณบุรี แตถา
ใชอินทรียอยางผลผลิตจะต่ําการปลูกขาวบางครั้งสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย ผลผลิตอาจไดไรละ100 ถัง แตไมบอย
นักมันขึ้นอยูกบัพันธุขาว ส่ิงแวดลอมและปจจัยการผลิตอ่ืน แตใชของเราไดผลิตที่ดีทุกครั้ง หากใสในน้ําขุนๆน้าํจะ
ใสทันทีตนขาวจะเยอะยาวและแมลงไมคอยวางไขเพราะน้ําไมเนา พวกเชื้อราตางๆก็ไมเกิด 
 อยากใหอาจารยเลาถึงกระบวนการผลิต 
 เราใชวัตถุดิบประเภทนมผึ้งซ่ึงเปนสารโปรตีนที่มีคุณภาพและเหตุที่ตองใชแบคทีเรียเขามายอยสลายสาร
โปรตีน ก็เพื่อตองการผลพลอยไดจากแบคทีเรียที่เรียกวาสูตร GON-1เปนกระบวนการใชเทคโนโลยีคุณภาพ
ช้ันสูง เรามีกําลังการผลิตไรขีดจํากัดสามารถผลิตไดตามออรเดอรเราใชเวลาผลิต45-60 วันกไ็ดสินคา ผลิตภัณฑของ
เราใชแบคทีเรียในการผลิตหัวใจหลักคือแบคทีเรียนั่นเอง 
 

ใชโปรตีนอะมโิน R&D2551 ผลิตกลายางไดผลด ี
 เพื่อใหคนในวงการยางพาราเกิดความมัน่ใจในผลิตภัณฑโปรตีนอะมิโน R&D2551  อาจารยกรจึงให 
คุณเทิดศักดิ์  เทพมณี  นักวชิาการแหง ศนูยวจิัยยางฉะเชิงเทรา นําไปทดลองใช3 วธีิไดแก 1. ใชโปรตีนอะมิโนฯ
อยางเดยีว 2. ใชปุยตามคําแนะนําอยางเดยีวและ 3.ใชโปรตนีอะมิโนฯรวมกับปุย  ผลออกมาปรากฏวาไดผลผลิต
เพิ่มขึ้นโรคหนายางลดลงและไมเกดิโรคใบรวง  3 ปแหงการทดลองไดเหน็ “ความอวบ” ของฉัตร ความเขมของสี
ใบ  ตนยางแขง็แรง หากฉีด 7 -10 วัน มนัจะไปกระตุนการสรางเซลลเปลือกและสรางทอน้ํายางที่ถูกกรีดโดยไมถูก
วิธีน้ํายางก็จะกลับมาได 
 ในฐานะที่คุณเทิดศักดิ์เปนชาวหาดใหญมีสวนยาง 30 ไร ที่สงขลา และมีสวนยางอายุ 6 ป 100 ไร ที่
ฉะเชงิเทรา จึงกลายืนยันวายงัๆไงๆยางพาราก็เปนพืชที่ใหความมั่นคงแกเกษตรกรมากวา พืชหลายชนิดทําใหเขา
เชื่อมั่นในโปรตีนอะมิโนฯเพราะไดทดลองใชดวยตวัเองและถาใชรวมกับปุยเคมีผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงถาเปนยาง
ที่กําลังกรีดควรใชปุยสูตร 20-15-15 แตถาเปนยางเล็กควรใชสูตร 20-10-12 ใสปละ 2 คร้ังตนละ1 กก. 
 เมื่อถามถึงแนวทางผลิตตนกลายางโดยสงัเขปคุณเทิดศกัดิ์กลาววา ทางศูนยฯผลิตกลายางพันธุ 408 และ
พันธุฉะเชิงเทรา 50 ดวยการเพาะเมล็ดแปลงติดตาในถุงซึ่งกระบวนเริ่มตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุที่สมบูรณนํามา
ใสในกะบะเพาะและขยุมะพราวอันมีร็อคฟอสเฟตดินและปุยคอกเปนวัสดุเพาะที่สําคัญตองรดน้ําเชา-เยน็ทุกวันจะ
เห็นการงอกรากเมื่อครบ 20 วันและจะเหน็ออนในถุง เมื่อครบ 30 วัน จากนั้นก็ใชฮอรโมนและปุยชวยเรงการ
เจริญเติบโต พอตนกลาอาย 7 เดือนก็เร่ิมตดิตาซึ่งมีอัตราการรอดถึง 93% และอัตราการแตกยอดใหม 90 % หลังตดิ
ตาแลว 50 วนั สามารถจําหนายไดเลย เทคนิคการเพาะเมล็ดแลวติดตาไดจํานวนตน/ไร สูงกวาการบดัดิ้งตาเขยีว 
 

 
 



โปรตีนอะมิโน R&D2551 
ตลาดตอบรับอยางด ี

 เพื่อใหเห็นถึงทิศทางของผูใชผลิตภัณฑโปรตีนอะมิโนฯอันบงบอกถงึการยอมรับ คุณวรพจน  ศิริกิจ  
ชาวสวนลําไยอีดอ สวนมะนาว และเจาของโรงปุยอินทรียเม็ด ไดนําไปทดลองกับพชืหลายชนิดปรากฏวาไดผลผลิต
เกินคาดและไดเห็นประโยชนของโปรตีนอะมิโนฯในหลายๆมิติ เชน เมื่อนําแชกับเมล็ดพันธุขาวจะทําใหขาวงอกดี 
หากใชสลายตอซังจะยอยภายใน 1 สัปดาห  หากนําไปผสมกับยามคุมหรอืยาฆาหญาฉีดในนาขาวจะทําใหขาวไมหัก
ไมเหลืองและหากนําไปฉีดกับตนมะนาวจะออกผลดกมากๆ เปนตน 
 นี่คือสวนหนึ่งของผูใชที่ใหการยอมรับ โปรตีนอะมิโน R&D2551 ซ่ึงขณะนี้มีผูรับไปจําหนายหลาย
จังหวดั เชน อางทอง อยุธยา ลพบุรี  อุดรธานี  ชุมพร และนครศรีฯ เปนตน  คาดวาจะกระจายทั่วประเทศภายในป 
2557 
 

สนใจติดตอ 
 

 
 


