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เหด็อดูมิานมชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา Oudemansiella 

canarii (O.canarii) พบท่ัวไปในเขตรอน เชน ในอเมรกิากลาง

และอเมริกาใต แอฟริกาและเอเชีย สามารถอาศัยใน

ระบบนิเวศพืชที่แตกตางกัน เปนสายพันธุเห็ดที่รับประทาน

ได เปนเห็ดที่เจริญเติบโตจากรากไมผุ เห็ดอูดิมานนอกจาก

จะใชประโยชนในการบริโภค ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง 

มีปริมาณโปรตีน ไขมันและแรธาตุชนิดตางๆ เชน ทองแดง 

เหลก็ และ สงักะส ีในปรมิาณสงูแลว เหด็อดูมิานยงัสามารถ

นํามาใชเพื่อบํารุงสุขภาพ เปนยา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลเนื้องอก 

นอกจากน้ีเห็ดอูดิมานยังมีคุณคาทางการเกษตร โดยมีการ

ศกึษาพบวาสารสกดัเหด็มฤีทธิย์บัยัง้จลุนิทรยีกอโรคพชื เชน 

Cladosporium sphaeropermum มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรากอ

โรคผิวหนัง เชน Candida albicans, Candida glabrata, 

Candida krusei และ Candida tropicalis เปนตน สาร

สําคัญที่พบในเห็ดคือ สาร oudermansins และ strobi-

lurins ซึ่งเปนสารใชกําจัดวัชพืชได 

ในประเทศไทย อจัฉรา (2545) ไดพบเหด็อดูมิานจาก 

2 แหลง คือ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดตาก ซ่ึงลักษณะ

ของเห็ดมีหมวกดอกมีขนาดกวาง 2-8 เซนติเมตร สีนํ้าตาล

ดําจากกลางหมวกแลวจางลงบริเวณขอบหมวก ผิวหมวก

มีเมือกเหนียว ขณะออนขอบหมวกจะงุมลงและยกขึ้นเมื่อ

ดอกแก กานสีขาว ไมกลวงมีขนออน 

ดอกเหด็จากสายพนัธุจากนราธวิาสและสายพนัธุจาก

ตากมีความตางกันอยูบาง โดยที่สายพันธุจากนราธิวาสมี

ผิวหมวกลักษณะคลายตาขาย ย น มีความหนืดและ

กลางดอกมีสีเขมกวา สวนกานดอกจะตรงและคอนขาง

แข็ง มีสีขาว สวนสายพันธุจากตาก ผิวหมวกไมเปนตาขาย 

มีสีเขมและมีเกล็ดขาวกระจายทั่วผิวหนาหมวก สวนกาน

คอนขางส้ัน ปลายกานเปนกระเปาะมสีีเทาเขมถงึดาํ รปูราง

กานไมเรียวตรง

รูปที่ 1 ลักษณะดอกเห็ดอูดิมาน สายพันธุนราธิวาส (ขวา) 

และสายพันธุตาก (ซาย) (อัจฉรา,2545)

Oudemansiella 
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แมเหล็ก

ตัววัสดุอางอิง

อัจฉราและคณะ (2552) (ตารางที่ 1) พบวาเห็ด

อดูมิานสายพนัธุทีพ่บในจงัหวดัตากมปีรมิาณ โปรตนีสงู แตมี

ปริมาณไขมันตํ่า และยังมีไฟเบอรปริมาณสูง มีเกลือแรชนิด

ตางๆ ปรมิาณสงู ไดแก ฟอสฟอรสั เหลก็ โซเดยีม วติามนิบ1ี 

วิตามินบี2 นอกจากนี้เห็ดอูดิมานยังมีกลิ่นและรสชาติที่ดี 

ดังนั้น เห็ดอูดิมานสายพันธุที่พบในจังหวัดตากจึงเหมาะสม

ที่จะใชเปนวัตถุดิบปรุงอาหารที่มีแคลอรี่ตํ่า โปรตีนสูง

ตารางที่ 1 คาวิเคราะหสารอาหาร เกลือแรของ Oudemansiella canarii สายพันธุที่พบในจังหวัดตาก
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วิเคราะห ณ หองปฏิบัติการกลาง (แหงประเทศไทย) จํากัด พ.ศ.2552 
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จากการศึกษาคุณประโยชนของเห็ดอูดิมานรวมกับ

เปนเห็ดรับประทานได จึงเปนขอมูลสนับสนุนศักยภาพใน

การนําเห็ดอูดิมานไปประยุกตใชในทางอาหารและอาหาร

เพื่อสุขภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงมีโครงการศึกษา

สมบัติของเห็ดในดานการจําแนกลําดับดีเอ็นเอ ปริมาณสาร

อาหาร เกลือแรจาก ดอกเหด็สดและแหง กระบวนการทาํให

เหด็แหง การสกดัและแยกสารสาํคญัจากดอกเหด็ วเิคราะห

ปรมิาณสาระสาํคญั เชน สารตานอนมุลูอสิระ เบตา-กลแูคน 

โพลีแซคคาไรด ตลอดจนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารเห็ด

ชนิดใหม ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนประโยชนตอ

สุขภาพ และจะพัฒนาผลิตภัณฑใหสะดวกตอการบริโภค

สอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม และเพื่อเปนโอกาสสงออก

จําหนายตางประเทศ โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ซุปเห็ดก่ึง

สําเร็จรูป ซึ่งเมื่อผลงานวิจัยสําเร็จในป 2558 จะไดนําเสนอ

ใหทราบถึงสูตรผลิตภัณฑ ซุปเห็ดกึ่งสําเร็จรูปท่ีสามารถนํา

ไปผลิต จําหนาย สรางรายไดตอไป
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