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What is RD 2551? 

With RD 2551, experiments from Kasetsart University aiming at producing pure natural products to 

help increasing productivity of agricultural crops and free from the use of chemical fertilizer which could 

affect the health agricultural health and long-term soil damaged. 

“R&D recovers RD 2551 using natural products enriching natural” 

RD 2551 is a biotechnology innovation that benefit plans made from high quality natural raw 

materials such as honey, royal jelly, bee pollen which are 100% chemical free. 

RD 2551 is not fertilizer, hormone which are general products in the market. These products provide 

short-term and limited effectiveness. 

RD 2551 is a natural protein extract which utilizes multiple microbe function to digest organic 

substance into plant’s food. It transforms ghastly environment into plentiful cultivate without the presence of 

the chemical residue. 

What makes RD 2551 different from other products? 

RD 2551 is not a fertilizer of hormone extract but it made from pure natural which enriches soil and 

plants. Nowadays, several countries especially in Europe, Japan and USA are concerned about chemical 

residue on plants. These countries employed strict control measures to ensure an agricultural product imported 

is free chemical residue. These countries are main markets for Thai exporters agricultural products. 

Even in our country, people are mare concern about healthy life and safe food. Organic vegetables, 

fruits and agricultural crops could fetch higher price in the market. Consumers are willing to pay more in 

order to protect themselves and family from chemical residue in food. 



 

 

How to Use RD 2551 
Plant type Dosage 

Rice 3 cc/20 liters water Soil management  
3 cc/20 liters water Seeding for 2 days  
3-5 cc/20 liters water Vegetative phase  
3 cc/20 liters water Reproductive phase  
3 cc/20 liters water Ripening phase  

Rubber tree 3 cc/20 liters water Spray on tapping panel and the soil 
every 7 days 

Palm 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem every 
15 days 

Cassava 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem 
everyday 

Sugar cane/corn 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem every 
15 days 

Vegetable 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem 
everyday 

Horticulture and fruits 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem every 
7 days 

Flower and garden tree 3 cc/20 liters water Spray on the soil and plant stem 
everyday 

***How to apply: Able to spray with all chemical products 

 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประไทย 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย 
ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นสารธรรมชาติ 100% 
งานวิจัยข้าวตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 

กรมวิชาการเกษตรที่ กษ.0913/631 
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา กษ.0911.1/769 

 

 

 



 

 

RD 2551 
สกดัจากหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภณัฑผ้ึ์งที่ปกติพืชใชก๊้าซคาร์บอนออกไดไซด์ น ้า และ แสงแดด ช่วย

สังเคราะห์แสง ใน RD 2551 มีพลงัประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มพร้อมท าการละลายเปล่ียนรูปคาร์บอนไดออกไซด์

และน ้า โดยให้ละอองน ้าสามารถรวมกบัธาตุอาหารให้อยู่ในสภาพสมดุลหรือเล็กมากที่สุด ท าให้ดดูซับความ

ร้อนไม่ให้เกิดอนัตรายต่อเซลลพ์ืชและช่วยเพิ่มคลอโรฟิลลใ์นใบพืชให้มีมากข้ึน ท าให้พืชสามารถปรุงอาหาร

ไดด้ียิ่งข้ึน จึงสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตได ้ช่วยเสริมฤทธ์ิหรือเพิ่มประสิทธิภาพ สารเคมี ยาฆ่าหญา้ และยาฆ่า

แมลง เช่น ผสม RD2551 อตัรา 3 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ร่วมกบัยาคุมฆ่าหญา้จะช่วยให้ไดผ้ลมากยิ่งข้ึน และลด

ผลกระทบต่อการชะงกัการเจริญเติบโตได ้

 

วิธีการใช้ RD 2551 ส าหรับข้าว 

อตัราส่วน : RD 2551 3 ซีซี / น ้า 20 ลิตร 

ระยะเตรียมดิน 

วิธีการใช ้ 3 ซีซี / น ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือปล่อยไปกบัน ้า ทิ้งไว ้5-7 วนั 

ผลการใช ้ ตอซังฟางขา้วจะอ่อนนุ่มไถงา่ยข้ึน โครงสร้างของดินจะจบัเกาะยึดตวัดีข้ึนลดก๊าซพิษ เพิ่ม

ออกซิเจน ให้รากแข็งแรง แผ่ขยายแข่งขนักบัวชัพืชและขา้วดีดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เตรียมเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการใช ้ แช่เมล็ด 1 ซีซีต่อน ้า 7 ลิตร เป็นระยะเวลา 9 ชัว่โมง  

ผลการใช ้ เมล็ดขา้วจะสมบูรณ์ลดเช้ือก่อโรคพืชที่ติดมากบัเมล็ด เพิ่มอตัราการงอก อตัรารอด ทนต่อ

สภาพอากาศหนาว ร้อน และ ตา้นทานโรค-แมลงไดด้ี 

หลังการหว่านเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการใช ้ หลงัหว่าน 2 วนั ผสมร่วมกบัยาคุมฆ่าหญา้และฉีดพ่นตามปกติ 

ผลการใช ้ ลดพิษจากดินและสารเคมีตกคา้ง ให้ขา้วแข็งแรง และ โรค-แมลง ลดตน้ทุน ปุ๋ ย-ยา ก าจดัโรค 

และแมลง ลดก๊าซพิษเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระยะแตกกอ  

วิธีการใช ้ ฉีดพ่น 3 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร 

ผลการใช ้ ตน้แข็ง ใบตั้ง เขียวธรรมชาต ิเขียวทนนาน แผ่นใบใหญ่ เงางาม มีประสิทธิภาพในการ

สังเคราะห์แสง ตา้นทานโรค-แมลง ศตัรูขา้ว 



 

 

ระยะสะสมอาหาร 

วิธีการใช ้ ฉีดพ่น 3 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร 

ผลการใช ้ สร้างรวง และเมล็ด เพิม่ประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารในดินและน ้า ให้สามารถสะสม

แป้งไดม้ากที่สุด เมล็ดขา้วมีจ านวนมากและมีน ้าหนกั มีขนาดเมล็ดใหญ่เพิ่มคุณภาพ สี กล่ิน 

รสชาติ ไดม้าตรฐานสูง ขายไดร้าคาดี เพิ่มผลผลิตมากกว่า 41 % 

 

วิธีการใช้ RD 2551 ส าหรับยางพารา 

อตัราส่วน : RD 2551 3 ซีซี / น ้า 20 ลิตร 

เตรียมเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการใช ้ แช่เมล็ดก่อนเพาะเมล็ด นาน 9 ชัว่โมง อตัรา 1 ซีซีต่อน ้า 7 ลิตร 

ผลการใช ้ เพิ่มเปอร์เซ็นตก์ารงอกสูงข้ึนกว่า 95 % 

ดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะ / ในถุงช า 

วิธีการใช ้ ฉีดพ่นทุก 7 วนั 

ผลการใช ้ ลดอตัราการสูญเสียของกลา้พนัธ์ุ ตน้กลา้แข็งแรง มีอตัรารอดเป็นตน้ยางสูงข้ึน 

ดูแลต้นยาง 

วิธีการใช ้ ผสมร่วมกบัเคมีภณัฑไ์ดทุ้กชนิด 

ผลการใช ้ ผสมปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยอินทรีย ์1 ซีซี.ต่อปุ๋ ย 7 กก. เพิ่มประสิทธิของปุ๋ ย 

ผสมสารก าจดัศตัรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี และลดปริมาณสารเคมีตกคา้ง ตน้ยางไม่

ชะงกัการเจริญเติบโต 

ระยะการเจริญเติบโต 

วิธีการใช ้ ฉีดพ่นตน้ยางเล็กและระยะพร้อมกรีด บริเวณโคนตน้ ทุกๆ 7 วนั  

ผลการใช ้ น ้ายางเพิ่มข้ึน 65 % และ ตน้ยางให้ผลผลิตต่อเน่ืองอายุการเก็บเก่ียวเพิ่มข้ึน 

รักษาหน้ายาง (หลังการกรีด) 

วิธีการใช ้ ผสมสารทาหนา้ยาง 1 ซีซี. ต่อ สาร 7 ลิตร หรือ ฉีดพ่นหนา้ยางและบริเวณดินรอบโคนตน้

อตัรา 3 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ทุกๆ 7 วนั (วนัที่พกัการกรีดยาง) 

ผลการใช ้ ลดโรคเส้นด า โรคเปลือกแห้ง ฟ้ืนฟูตน้และช่วยในการรักษาแผลและเน้ือเยื้อใหม่งอกเร็ว เรียบ 

สวยมากข้ึน สามารถกรีดซ ้าไดน้ ้ายางเพิ่มข้ึน  



 

 

วิธีการใช้ RD 2551 
ชนิดพืช อัตราส่วน 

ขา้ว 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อสลายตอซังขา้ว ก่อนไถ่เตรียม
ดิน ทั้งนาด าและนาหว่าน (คร้ังท่ี 1) 
แช่เมล็ดพนัธ์ุ 9 ชัว่โมง อตัรา 1 ซีซี ต่อน ้า 7 
ลิตร และ ฉีดพ่นเมื่อตน้กลา้อายุ 2 วนั เพื่อ
ตา้นทานแมลง (คร้ังท่ี 2) 

แตกกอ ฉีดพ่น (คร้ังท่ี 3) 
ตั้งทอ้ง ฉีดพ่น (คร้ังท่ี 4) 
หลงัออกรวง ฉีดพ่น (คร้ังท่ี 5) 

ผกั 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆวนั ทั้งใบล าตน้และดินรอบโคน
หรือดินบริเวณแปลงผกั 

งา 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 15 วนั 
องุ่น 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ยางพารา 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ปาล์ม ออ้ย 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 15 วนั 
มนัส าปะหลงั มนัต่างๆ 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 15 วนั 
มะพร้าว 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
มะนาว 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ขา้วโพด 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 15 วนั 
น้อยหน่า 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ฝร่ัง พุทรา 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
มะกอกน ้า 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ล าไย ล้ินจี่ 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
เงาะ ทุเรียน แกว้มงักร มงัคุด โกโก้ 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ชมพู่ ส้ม 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
ละมุด ลองกอง 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 
มะขาม ขนุน อื่นๆ 3 ซีซี/น ้า 20 ลิตร ตั้งแต่ตน้กลา้-เก็บเก่ียว ทุก ๆ 7 วนั 

 


