พลังอะมิโนโปรตีน
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นทีท่ ําการเกษตร 131 ลานไร ซึ่งถือวาเปนแหลงเกษตรกรรมแหง
ใหญของโลก ทั้งนี้เกษตรกรไทยมีการใชปยุ อาหารเสริม เพื่อชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น เชน ปุยเคมี ปุย
ชีวภาพ หัวเชือ้ จุลินทรีย เปนตน แตในปจบุ ัน ไดมีการกลาวถึงสารเสริมที่ผลิตจากการสกัดโปรตีน
น้ําตาลกลูโคสและฟรุกโทสใหเปนน้ําตาลแปรรูป คือ น้ําตาลลีวูโลส เดกซโทรส มอลโทส วิตามิน
บีคอมเพล็กซ , วิตามินเอ, วิตามินซี,วิตามินดี,วิตามินเค และแรธาตุที่จาํ เปนตอรางกาย เชน โปแตส
เซียม, เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทั้ง กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
การเปรียบเทียบหัวเชื้อจุลินทรียที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด กับสารอะมิโนโปรตีน
หัวเชื้อจุลินทรียทั่วไป
ผลิตภัณฑหวั เชื้อจุลินทรียทนี่ ํามาจัดจําหนายจํานวนมาก ยังไมไดรับการ
ตรวจสอบและ รับรองคุณภาพ หรือออกใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายจากกรม
วิชาการเกษตร
สวนผสมที่มีอยูในผลิตภัณฑหัวเชื้อจุลินทรียนั้น เปนสารอาหารที่ตางมีอยูแลวใน
ดินตามธรรมชาติ
การเก็บหัวเชื้อจุลินทรียอยางไมถูกวิธีอาจจะมีผลทําใหหวั เชื้อจุลินทรียเ สื่อม
คุณภาพไดอยางรวดเร็ว
พลังอะมิโนโปรตีน
เปนสารสกัดจากแหลงโปรตีนน้ําตาลกลูโคสและฟรุกโทสใหเปนน้ําตาลแปรรูป
คือ น้ําตาลลีวูโลส เดกซโทรส มอสโทส วิตามินบีคอมเพล็กซ, วิตามินเอ, วิตามิน
ซี, วิตามินดี, วิตามินเค และแรธาตุที่จําเปนตอเซลลสิ่งมีชีวิต เชน โปแตสเซียม,
เหล็ก, ทองแดง, ไอโอดีน และสังกะสี รวมทัง้ กรดอะมิโน ถึง 20 ชนิด
มีคุณสมบัติชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของจุลินทรียธรรมชาติแบบทวีคูณ
ชวยกระบวนการยอยสลาย เชน ตอซัง ฟางขาว อินทรียวัตถุตางๆไดอยางรวดเร็ว
เพียง 7 วัน ฟางจะออนนุม และสามารถ ปรับปรุงบํารุงดินใหรว นซุย, ดินโปรง มีรู
พรุนอากาศถายเทดี ทั้งยังลดปญหาดินเปรีย้ ว ดินสนิม และยังชวยแกปญ
 หาเคมี
ตกคางหนาดิน สรางปุยใหนาขาว ฉีดพนรดราดกอนไถกลบ แลวทิ้งไว 15 วัน
อัตรา 100 ซี.ซี.ตอ 1 ไร
มีคุณสมบัติในการชวยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช ใหสามารถ
นําไปใชไดงาย ทําใหพืชกินปุยไดมากครบถวนมากขึ้น เซลลแข็งแรง เกิดภูมิ
ตานทานโรค และแมลงเขามาทําลาย

-

ชวยใหพืชสามารถตานทาน ทนตอสภาพแวดลอม เชน ความแหงแลงเพราะราก
ขาวแผขยายยึดเกาะไดลึกขึน้
เปนสารโปรตีนจากวัตถุดิบธรรมชาติไรสารพิษและจุลินทรียกอโรคไมเปน
อันตรายตอเกษตร

ขอดีของสารอะมิโนโปรตีน
ธาตุอาหารพวกจุลธาตุบางชนิดละลายน้ําไดนอย ตัวอยางเชน เหล็ก สังกะสี ทองแดง ฯลฯ
สารเหลานี้มีคา PH เปนเบสสูงจะไมละลายน้ํา ทั้งนี้เพราะเนื่องจากธาตุอาหารเหลานีม้ ีประจุบวก
สามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอาหารที่มีประจุลบของไฮดอกซิลไอออน (OH-) และตกตะกอนทําให
พืชไมสามารถดูดไปใชได เพื่อปองกันการเกิดตะกอนของธาตุ จึงตองมีกรเติมสารบางชนิด เรียกวา
สารคีเลท ซึ่งสารนี้จะเปนสารที่ทําใหไอออนของโลหะหรือจุลธาตุเหลานี้ยึดเกาะ จึงเกิดการรวมตัว
เปนสารประกอบคีเลท สารคีเลทเปนสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไดแก อะมิโนโปรตีน เปนตน
สามารถรวมตัวกับจุลธาตุ ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชทีละนอย จึงนิยมใชแกไขการขาดธาตุ
อาหาร (ขอมูลจาก ดร.สมบูรณ เตชะจินดาวัฒน สรีรวิทยาของพืช)
อะมิโนโปรตีน เปนสารอินทรียที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติหรือไดรับการสังเคราะหขึ้น สารนี้
ไมใชสารธาตุอาหารของพืช แตมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งอาจเปนฮอรโมนพืช หรือสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตอื่นๆ จากการศึกษาพบวา เปปไทดและกรดอะมิโนหลายชนิด ทั้งที่ไดจาก
พืชและสัตว หรือจากยอยโปรตีนจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ สมารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืชได
(ขอมูลจากอรอุมาและคณะ,2552)
อะมิโนโปรตีน เพิ่มผลผลิตขาว ทั้งนี้เปนผลจากการเพิม่ ปริมาณคลอโรฟลลและ
สาระสําคัญในกระบวนการสังเคราะหแสงของขาว นอกจากนีย้ ังสามารถกระตุนดารตรึงไนโตรเจน
และเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของพืช ดังนั้นการตอบสนองตอปริมาณไนโตรเจนของ
พืช มีความจําเปนอยางยิ่งในการเจริญเติบโตและใหผลผลิต การใชสารธรรมชาติมีประโยชน
สามารถเกื้อหนุนตอระบบการปลูกขาว อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการใชปุยเคมีและสาร
สังเคราะหในแตละขั้นตอนของการผลิตลง
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังยืนยันวาผลผลิตภัณฑจากแหลงโปรตีนและอะมิโนหลายชนิดมี
ความจําเปนตอพืช และยังชวยเพิ่มผลผลิตอีกทั้งรายไดใหเกษตรกรมกกวาการใชปุยเคมีและปุย
อินทรียเพียงอยางเดียว ซึ่งนอกจากจะกอใหเกิดภูมิคุมกันทั้งในดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ยัง
เปนการปฏิบัตติ ามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย

วิธีใชในนาขาว
สําหรับแชขาว ใชอัตรา 20-50 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร รดราดเมล็ดพันธุขาว 50-100 กิโลกรัม
กอนหรือหลังแชเมล็ดพันธุ
ระยะเตรียมดิน ใชอัตรา 100 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนกอนหรือหลังไถดะ ทิ้งไว 12 วัน
แลวจึงไถแปรและหวานเม็ดพันธุ
ระยะเจริญเติบโต ใชอัตรา 20-30 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร หลังหวานเมล็ดพันธุขาว 3 วัน ฉีด
พรอมยาคุมฆาหญา ทุกครั้งที่มีการฉีดพนสารตางๆ ใหนําผสมทุกครั้ง หรือฉีดพนทุก 10-15 วัน
จนถึงเก็บเกี่ยวขาว
สําหรับพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด ตลอดจน
พืชผักผลไม ผลตางๆ ใชอัตรา 20-30 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพรอมยาคุมฆาหญา ทุกครั้งที่มีการฉีด
พนสารตางๆ ใหนําผสมทุกครั้ง หรือฉีดพนทุก 10-15 วัน จนถึงเก็บเกีย่ ว
สําหรับพืชขยายพันธุด วยหัวและลําตน ใชแชหรือฉีดพนทอนพันธุและหัวในอัตรา 20-50
ซี.ซี.ตอ 20 ลิตร พืชจะไดรับอาหาร เต็มที่ แดกตาเร็ว ลําตนใหญ ใบแข็งแรง
สําหรับพืชในระยะตนกลา ใชอัตรา 5 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร เชน กลวยไม พริก และตนกลาที่
เพาะสําหรับเลีย้ งเปนไมกระถาง ตนกลาจะไมเหลือง
สําหรับลําไยออกผลแลว ใช 30 ซี.ซี.ตอน้ํา 200 ลิตร ฉีดพนลูกจะไมแตก
คุณสมบัติ
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2.
3.
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9.

ทําใหพืชแข็งแรง สรางภูมิตา นทาน และทนแลงไดดีขึ้น
ชวยในกระบวนการปรับปรุงบํารุงดินใหสมบูรณ ลดความเปนกรด-ดาง และ
แกปญหาดินเค็ม ดินสนิม
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ สามารถทําปฏิกิริยาละลายอยูในรูปที่
พืชนําไปใชประโยชนได
เพิ่มขนาดของใบซึ่งเปนแหลงสําคัญ ในการปรุงอาหารของพืช และมีโครงสราง
แข็งแรง
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารไดมากอยางครบถวน เพิ่มผลผลิต
ทําใหรากพืชสมบูรณมีชีวิต แข็งแง และจํานวนรากมีมากขึ้น ไมมีสีดํา
ทําใหผลผลิตออกเร็ว สม่ําเสมอ มีคุณภาพดี เกรดเอจะมากขึ้น ลดจํานวนเมล็ดลีบ
เนาเสียแตก ผิวมีตําหนิ
แกปญหาการยอยสลายไมสมบูรณหรือโรคเมาตอซังในนาขาว ลดปญหาขาวดีด
ปลอดภัยจากสารเคมีและชวยลดปญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

* บทคัดยอจากงานวิจัยระดับปริญญาเอกของ กร สุขเกษม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 2554

