นวัตกรรมเทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานกับการเพาะเห็ดจากฟางข้ าว
โดย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารั ตน์ เอกสิ ทธิกุล
และ อาจารย์ ดร.สั ญญา กุดั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาคุ ณค่าของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารชี วภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดจาก
วัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรฟางข้าว ด้วยรู ปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของชุ มชนอย่างยัง่ ยืน” ได้รับทุนสนับสนุ นคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) โครงการจาก 2-V Research
Program ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่วนั ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบรู ณ์เมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ไคโตซาน เป็ นสารประกอบอินทรี ยป์ ระเภทมหโมเลกุลสายตรงของพอลิ แซคคาไรด์ ซึ่ งมี หน่ วย
ย่อยเป็ นน้ าตาลดี กลูโคซามีนต่อกันด้วยพันธะ 1,4-ß-glycoside มีหมู่เอมีนอิสระที่อยู่ในรู ปของหมู่อะมิโน
และไม่มีพิษ เป็ นสารที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมเข้ากันได้กบั
สิ่ งมี ชีวิต สามารถละลายได้ในตัวท าละลายอิ นทรี ยท์ ี่ เป็ นกรดอ่อน และมี คุณสมบัติจาเพาะทางชี วภาพ
ได้รับการรับรองให้เป็ นอาหารเสริ ม ในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี และอนุ พนั ธ์ของไคโตซาน (ไคโตซาน
ไฮโดรคลอไรด์) ได้รับการยอมรับให้อยูใ่ นรายชื่ อทางเภสัชกรรมของสมาคมเภสัชกรรมยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2002 (European Pharmacopoeia, 2002)
เห็ด เป็ นสิ่ งมีชีวติ ประเภทราชั้นสู ง ที่เกิดจากการรวมของเส้นใย และเจริ ญพัฒนาเกิดเป็ นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เรี ยกว่า ดอกเห็ด อยูเ่ หนื อพื้นดิน ซากพืช ขอนไม้ หรื อบนต้นไม้ เมื่อ
ดอกเห็ดเจริ ญเต็มที่ก็จะสร้ างสปอร์ ซ่ ึ งจะปลิวไปตกในสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกเป็ นเส้นใยและเป็ น
ดอกเห็ดได้อีกหมุนเวียนเช่นนี้ เรื่ อยไป มนุษย์รู้จกั เห็ดและนาเห็ดมาประกอบ อาหารเป็ นเวลานานนับร้อยๆ
ปี มาแล้ว ปั จจุบนั เห็ด จัดเป็ นผลิตผลทางเกษตรประเภท พืชผัก แต่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ ไม่สามารถสังเคราะห์
แสงเพื่ อ สร้ า งอาหารเองได้ ต้อ งอาศัย การย่อ ยสลายอาหารจากภาย นอกเพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ได้แ ก่
สารอิ นทรี ย ์ เช่ น ซากพืช ขอนไม้หรื อต้นไม้ท้ งั ที่ ยงั มีชีวิตหรื อกาลังแห้งตาย ทั้งนี้ เพราะเห็ ดมีเอนไซม์ที่
สามารถย่อยสลายองค์ประกอบของสารอินทรี ยด์ งั กล่าวได้ ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น ให้
เป็ นสารอาหารที่เห็ดสามารถนาไปใช้ได้
คนไทยรู ้ จกั เห็ดและใช้บริ โภคกันมานานมากแล้ว และได้ให้ความสาคัญแก่เห็ ด ว่าเป็ นอาหารใน
ระดับของเนื้ อสัตว์ ดังจะเห็นได้จากวลีที่ติดปากคนไทยว่า “ หมู เห็ด เป็ ด ไก่ ” ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เห็ดมี

ความสาคัญต่อชี วิตประจาวันของคนไทย เห็ ดที่ใช้บริ โภคและมีจาหน่ ายในท้องตลาดได้แก่ เห็ ดฟาง เห็ ด
แชมปิ ญอง เห็ ดนางรม เห็ ดนางฟ้ า เห็ ดหู หนู เห็ ดหอม และเห็ ดเป๋ าฮื้อ เป็ นต้น ปั จจุ บนั เห็ ดนอกจากจะมี
คุ ณค่าทางอาหารแล้ว ยังพบว่าสามารถนาไปใช้เป็ นยาธรรมชาติ ในการป้ องกันและบาบัดโรคได้ ได้แก่
เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดหลินจือ เป็ นต้น ทาให้เห็ ดเป็ นที่สนใจของคนไทยรวมถึงประชากรเกือบทัว่ โลก
ทาให้มีความนิยมการบริ โภคเห็ดเพิ่มขึ้น
ฟางข้ าว ถื อเป็ นวัสดุ เกษตรเหลื อทิ้ง จากการเพาะปลู กข้าว ปริ มาณการเพาะปลู กข้าวในประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 มีเนื้ อที่เพาะปลูกข้าว 80.68 ล้านไร่ และมีเนื้ อที่เก็บเกี่ยว 75.75
ล้านไร่ ได้ผลผลิต 35.58 ล้านตัน ได้ฟางข้าวทั้งหมดประมาณ 40.18 ล้านตัน (สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทยปี 2554) ซึ่ งอัตราส่ วนฟางข้าวต่อข้าวเปลือก อยูท่ ี่ 0.45 - 0.75 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) แม้ว่าเกษตรกรจะนาไป ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เก็บไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ ทาปุ๋ ย
หมัก คลุ ม ดิ นเพื่อเพาะปลูก พืชสวน หรื อใช้เพาะเห็ ดฟาง พบว่า ยังมี ปริ ม าณเหลื อทิ้งในพื้นนาอี กเป็ น
จานวนมาก มี รายงานการวิเ คราะห์ ส่ วนประกอบทางเคมี ข องฟางข้า ว เปรี ย บเที ย บกับ ขี้ เ ลื่ อยจากไม้
ยางพาราซึ่ งนิ ย มใช้ เ พาะเห็ ด พบว่ า จะมี เ ซลลู โ ลสและมี เ ฮมิ เ ซลลู โ ลสเป็ นองค์ ป ระกอบหลัก และ
องค์ป ระกอบรองตามล าดับ และมี ป ริ ม าณใกล้เ คี ย งกัน มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์อื่ น ๆ ใกล้เ คี ย งกัน ซึ่ ง
องค์ประกอบหลักและรองนี้เป็ นส่ วนสาคัญในอาหารสาหรับการเพาะเห็ด แม้วา่ ขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา เป็ น
อาหารที่ เหมาะสมส าหรั บเห็ ดทัว่ ไปและนิ ย มใช้ท าก้อนเพาะเห็ ด แต่ จากองค์ประกอบของฟางข้าว มี
แนวโน้มที่สามารถใช้เป็ นอาหารสาหรับการเพาะเห็ดได้เช่นกัน มีรายงานการนาฟางข้าวมาใช้เพาะเห็ดฟาง
อย่างกว้างขวาง แต่การนามาทาก้อนเพาะเห็ดนางฟ้ าไม่แพร่ หลายมากนัก และในปั จจุบนั ค่าขนส่ งขี้เลื่อยไม้
ยางพาราจากแหล่งผลิตได้แก่ทางภาคใต้ มีราคาสู งขึ้นมาก หากสามารถใช้ฟางข้าวได้ ต้นทุนในการผลิตเห็ด
จะลดลงได้มาก เนื่องจากฟางข้าวมีทวั่ ประเทศไทย
การบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่ สังคมกับการวิจัย ได้นาผลงานวิจยั ที่พบว่าสารชี วภาพไค
โตซานสามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมและคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดนางรม ในการเพาะเห็ ดนางรมด้วย
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และจากวัสดุเหลือทิง้ ฟางข้าว เมื่อนาองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั เรื่ อง "การพัฒนาคุณค่า
ของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารชี วภาพไคโตซานในการเพาะเห็ ดจากวัสดุ เหลื อทิ้งทางเกษตรฟางข้าวด้วย
รู ปแบบการถ่ ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของชุ มชนอย่างยัง่ ยืน" ไปถ่ ายทอด
เทคโนโลยี ให้กบั เกษตรกรในชุ มชน ณ ตาบลไร่ พฒั นา อาเภอมโนรมย์ ในปี ที่ ๑ เรื่ อง "การพัฒนาคุ ณค่า
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซาน ในการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรฟางข้าว" ในปี ที่ ๒
เรื่ อง "เทคโนโลยีการผลิตไคโตซานและการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร" ไปแล้วนั้น พบว่าเกษตรในพื้นที่มี
การรวมกลุ่ ม กัน เพาะเห็ ด เป็ นประจ า โดยมี น ายเอกสิ ท ธิ์ วงศ์ ธั ญ กร ซึ่ งเป็ นบัณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพเป็ นผูน้ า ได้ผลเป็ นที่ น่าพอใจเป็ นอย่างมาก ทั้งในเรื่ องน้ าหนักของดอกเห็ ดนางรมที่
เพิ่มขึ้นและความคงทนของดอกเห็ ดที่เก็บไว้เมื่อเปรี ยบเทียบกับดอกเห็ ดนางรมที่มีขายในท้องตลาด ทาง

กลุ่มของเกษตรได้ผลิตไคโตซานไว้ใช้เองในชุ มชนเพื่อใช้ในการเพาะเห็ด และทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ใช้
กับ นาข้าว ผัก ผลไม้ และในปี ที่ ๓ ได้ทาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่ อง "การทดสอบสารอาหารหลักและ
แปรรู ปเห็ดที่ได้จากโครงการการ 2-V Research Program" นั้นทาให้กลุ่มของเกษตรกรสามารถทดสอบ
สารอาหารหลักและแปรรู ปเห็ดที่ได้จากโครงการได้ ทาให้เกิดเป็ นชุ มชนที่แข็งแรง และใช้เป็ นต้นแบบของ
ชุมชนที่ดีได้

ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั ได้นามาใช้ในด้าน
การการเรี ยนการสอนในรายวิชา BIT3104 ปฏิบตั ิการชี วเคมีและเทคโนโลยี (โดยนักศึกษาในสาขาวิชาฯ
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ที่นาไปถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรในชั้นเรี ยน และได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ การวิชาการ โดยทาหน้าที่เป็ นผูร้ ่ วมถ่ายทอดและสาธิ ตวิธีการเพาะเห็ด การเตรี ยมและวิธีการใช้
ไคโตซานในการเพาะเห็ด การทดสอบสารอาหารหลักและแปรรู ปอาหารจากเห็ด ให้กบั เกษตรกรได้ ด้วย
วิธีการดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู ้และประสบการณ์นอกชั้นเรี ยนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นกั ศึกษายังได้
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย
นักวิจยั ได้นาความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี การปลูกข้าว
และการใช้ ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย งของเกษตรกรในชุ ม ชนมาถ่ า ยทอดให้ ก ับ นั ก ศึ ก ษาของสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนวิชา BIT 3104 ปฏิบตั ิการชี วเคมี นักศึกษาที่ไปถ่ายทอดด้วยมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์จากชาวบ้าน ตลอดจนนาปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในชุ มชนไปสร้างเป็ นโจทย์ใน
การทาวิจยั เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2554
ธิ ดารัตน์ เอกสิ ทธิ กุล และสัญญา กุดนั่ (2553) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง “การประยุกต์ใช้ไคโตซาน
ในการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของเห็ดนางรม” สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 71 หน้า
ธิ ดารัตน์ เอกสิ ทธิ กุล และสัญญา กุดนั่ (2555) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง “การพัฒนาคุณค่าของ
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