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  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
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ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนวิจัย ให้แก่คณะวิจัยจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจ าลองธรรมชาติ เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน คณะนักวิจัยได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ ซึ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางส าหรับการเพาะเห็ดตับเต่าร่วมกับการปลูกไม้ผล และพืชเกษตรต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาแหล่ง
อาหารที่ยั่งยืนของชุมชน 

  
1. ชนิดไม้ส าหรับใส่เช้ือเห็ดตับเต่า 

1. ชนิดพืชอาศัยส าหรับเห็ดตับเต่า เป็นกลุ่มไม้ผล พืชสวน ไม้ดอก เช่น ล าไย มะกอกน้ า หว้า มะม่วง ขนุน    
อะโวกาโด น้อยหน่า หางนกยูงไทย หางนกยูงฝรั่ง แคบ้าน เป็นต้น  

2. การเก็บรวบรวมเมล็ดไม้ 

 การเก็บรวมรวมเมล็ดไม้ ควรคัดเลือกแม่ไม้แต่ละชนิด โดยต้นที่จะเก็บเมล็ดควรมีการเจริญเติบโตดี 
ปลอดโรค และแมลง (ภาพท่ี 1) ช่วงเวลาที่เก็บควรจะเก็บเมล็ดหรือฝักก่อนที่จะแตกร่วงลงพ้ืนดิน (ภาพท่ี 2) 



 

ภาพที่ 1 ต้นหางนกยูงไทย และฝักหางนกยูงไทยที่เก็บมาท าต้นพันธุ์ 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดไม้ 

 

 

 



 

2. วัสดุส าหรับเพาะเมล็ด 
วัสดุส าหรับเพาะกล้าไม้ ใช้อัตราส่วน ดินด า : แกลบด า : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2 : 1 : 1 ใช้จอบหรือ

พลั่วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน กรอกดินลงถุงเพาะกล้าไม้ขนาด 2.5 X 9 นิ้ว ใส่ดินลงถุงให้ดินแน่น
พอสมควรและถุงสามารถตั้งได้ (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที่ 3 เตรียมดินส าหรับการเพาะเมล็ด 
 

2. การเพาะเมล็ดหางนกยูงไทยและแคบ้านเพ่ือใส่เห็ดตับเต่า  

1. เลือกเก็บฝักหางนกยูงไทย และฝักแคบ้านตามต้นที่พบ โดยต้นที่จะเก็บควรมีการเจริญเติบโตดี ฝัก
ไม่โดนแมลงกัดกิน น าฝักมาตากลมจนฝักเริ่มแห้ง แกะเมล็ดออก หากเมล็ดยังไม่แห้ง ต้องผึ่งลมให้แห้งสนิท  

2. เมื่อต้องการเพาะเมล็ดให้น าเมล็ด แช่น้ านานประมาณ 6 ชั่วโมง เมล็ดจะพองขึ้นเมื่อน าไปเพาะใน
ถุงดินที่เตรียมไว้ รดน้ าให้ดินชุ่ม แล้ววางเมล็ดลงในแนวนอนให้จมลงครึ่งเมล็ด เมล็ดจะงอกภายใน 5 – 7 วัน 
(ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที่ 4 การเตรียมเมล็ดหางนกยูงส าหรับการเพาะ 

 

 

 

 



 

 

3. การดูแลกล้าไม้ และการเตรียมกล้าไม้ส าหรับใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา 

กล้าไม้ที่สามารถใส่เชื้อเห็ดได้จะต้องมีสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุประมาณ 45-60 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ
กล้าไม ้การใส่เชื้อเห็ดก่อนน าไปปลูกควรใส่เชื้อเห็ดอย่างน้อย 2 รอบโดยเว้นช่วงระยะเวลาการใส่เชื้อเห็ดแต่ละ
รอบ ประมาณ 15-30 วัน ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าเชื้อเห็ดที่ใส่ลงในกล้าไม้ได้เจริญติดที่ระบบรากของพืชแล้ว     
ซึ่งสังเกตได้ง่ายๆ โดยต้นไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดจะมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นไม้ที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ด ส าหรับกล้าไม้ก่อนที่จะใส่เชื้อเห็ดนั้น สภาพความชื้นของดินในถุ งกล้า
ไม้ต้องพอดี ไม่รดน้ ากระทั่งดินแฉะ หรือ ปล่อยให้ดินแห้ง แข็งเป็นก้อน เพราะจะมีผลต่อการเจริญของเชื้อเห็ด
ที่ใส่ลงในกล้าไม้ (ภาพที่ 5) 

 

 

ภาพที่ 5 กล้าไม้ส าหรับใส่เชื้อเห็ดตับเต่า ก) มะกอกน้ า ข) ชมพู่ม่าเหมี่ยว ค) มะม่วง  
ง) แคบ้าน จ) หางนกยูงไทย และ ฉ) หว้า 

 
 

 

 



 
4. การเตรียมเชื้อเห็ดในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

1. น าดอกเห็ดตับเต่า ที่เป็นดอกอ่อน มาแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องท าภายใต้สภาพปลอดเชื้อ 
โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารมันฝรั่ง (Potato Dextrose Agar ; PDA) ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที (ภาพท่ี 6) 

 

ภาพที่ 6 การเตรียมเชื้อเห็ดในห้องปฏิบัติการภายใต้การปลอดเชื้อ 

2. ตัดเนื้อเยื่อเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆ มีความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรขึ้นไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
เลี้ยงเป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน เส้นใยเห็ดจะเจริญเต็มบนจานอาหารเพาะเชื้อ (ภาพท่ี 7) 

 

ภาพที่ 7 การแยกเชื้อเห็ดตับเต่าจากดอกสด 

3. เมื่อเชื้อเห็ดตับเต่าเจริญเต็มอาหาร PDA จึงจะสามารถย้ายเชื้อลงเลี้ยงในอาหารเหลว (Potato 
Dextrose Broth ; PDB) ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
นาน 15 นาที หลังนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้อาหารเหลวเย็น (ภาพท่ี 8) 

 

ภาพที่ 8 ย้ายเชื้อลงเลี้ยงในอาหารเหลว (Potato Dextrose Broth ; PDB) ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 



4. ตัดเชื้อเห็ดตับเต่าจากอาหารแข็ง PDA ใส่ในอาหารเหลว PDB ขวดละ 10-15 ชิ้น โดยตั้งขวด
อาหารเลี้ยงเชื้อบนเครื่องเขย่า โดยเขย่าอย่างต่อเนื่อง นาน 10 - 15 วัน เพ่ือเพ่ิมอากาศและกระตุ้นการเจริญของ
เส้นใยเห็ด (ภาพท่ี 9) 

 

ภาพที่ 9 การย้ายเชื้อตับเต่าจากอาหารPDA ใส่ในอาหารเหลวPDB 

5. สามารถย้ายเชื้อตับเต่าจากอาหารแข็ง PDA ใส่ในอาหารเมล็ดข้าวฟ่าง โดยหุงเมล็ดข้าวฟ่างให้นิ่ม 
พอให้เมล็ดข้าวฟ่างแตกออก แล้วกรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงขวดโซดา น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที ทิ้งข้าวฟ่างให้เย็น (ภาพท่ี 10) 

 

 

ภาพที่ 10 การหุงเมล็ดข้าวฟ่าง และกรอกข้าวฟ่างใส่ขวดโซดา 

6. ตัดเชื้อเห็ดตับเต่าจากอาหารแข็งPDA ใส่ขวดละ 5-6 ชิ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณเชื้อให้มากขึ้นได้ เส้นใย
เชื้อเห็ดตับเต่าจะเจริญเติบโตจนเต็มขวดภายใน 1 เดือน พร้อมใช้งาน (ภาพท่ี 11) 

 

ภาพที่ 11 ย้ายเชื้อเห็ดตับเต่าจากอาหารเลี้ยงเชื้อPDA ใส่ในข้าวฟ่าง 

 



7. หัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่าง ให้น าหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง 1 ขวด ผสมน้ าเปล่าสะอาดไม่มีคลอรีน        
1 ลิตร (น้ าฝน น้ าบาดาล) ขยี้ให้เส้นใยเห็ดที่เกาะติดอยู่บนเมล็ดข้าวฟ่างหลุดออกมาในน้ า กรองเอาเฉพาะน้ าที่
มีเส้นใยเห็ดอยู่ เพ่ือน าไปใส่ในกล้าไม้ (ภาพท่ี 12) 
 

 

ภาพที่ 12 การเตรียมหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง 

 

5. การเตรียมเชื้อเห็ดตับเต่าจากดอกเห็ดสด 

การเตรียมเชื้อเห็ดตับเต่าจากดอกเห็ดสด คัดเอาเห็ดตับเต่าดอกแก่ ไม่ต้องล้างน้ า น าดอกเห็ดแก่ 1 
ส่วน ใส่น้ าเปล่าสะอาดปราศจากคลอรีน 2 ส่วน ปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียด หรือสับให้ละเอียด จะได้หัวเชื้อ
เห็ดตับเต่าจากดอกสดและสามารถเอาไปใส่กล้าไม้ได้เลย (ภาพท่ี 13) 

 

ภาพที่ 13 การปั่นเห็ดตับเต่าจากดอกเห็ดสด 

 



6. การใส่เชื้อเห็ดตับเต่าลงกล้าไม้ 

1. เตรียมกล้าไม้ที่เพาะไว้ในถุงหรือกระถาง เมื่ออายุประมาณ 45-60 วัน ที่สามารถเริ่มใส่เชื้อเห็ดได้ 
2. เชื้อเห็ดที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างน ามาขยี้กับน้ าเปล่าที่ปราศจากคลอรีน (น้ าบาดาล น้ าฝน) โดยเชื้อ 

1 ขวด ตวงน้ าใส่ 3 ขวด (750มล.) ขัดเมล็ดข้าวฟ่างจนเส้นใยเชื้อเห็ดหลุดออกมาจนน้ าเป็นสีน้ าตาลด า 
2. ใส่เชื้อเห็ดตับเต่าปริมาณตามขนาดความสูงของกล้าไม้ เช่น กล้าไม้สูง 10 เซนติเมตร ใส่เชื้อเห็ด 

จ านวน 10 มิลลิลิตร การใส่เชื้อเห็ดในกล้าไม้ที่มีอายุน้อย ต้นกล้าแข็งแรง สมบูรณ์จะเป็นการกระตุ้นให้เชื้อ
เห็ดเจริญในระบบรากของกล้าไม้ได้เร็วขึ้น ก่อนใส่เชื้อเห็ดควรท าให้ดินในถุงเพาะกล้าไม้มีความชื้นเล็กน้อย 
ดินไม่ควรแห้งหรือชื้นแฉะเกินไป การใส่เชื้อเห็ดควรใส่ 2 รอบ โดยระยะเวลาห่างกัน 15-30 วัน (ภาพที่ 14) 

 

 

ภาพที่ 14 การใส่เชื้อเห็ดตับเต่าในกล้าไม้ 

 



7. การดูแลกล้าไม้ หลังใส่เชื้อเห็ดแล้ว 

1. หลังการใส่เชื้อเห็ดลงกล้าไม้ ควรน ากล้าไม้ไปเก็บไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกแดดจัด อย่าพ่ึงรดน้ า รอจน
ดินในถุงเริ่มแห้ง ให้แน่ใจว่าต้นกล้าดูดเชื้อเห็ดขึ้นไปหมดแล้ว ประมาณ 2-3 วัน  

2. ถ้าใส่เชื้อเห็ดแล้วกล้าไม้เหี่ยว แสดงว่าเชื้อเห็ดเข้าไปในต้นกล้าแล้ว ต้นไม้จะค่อยๆ ฟ้ืนตัวภายใน 1 
สัปดาห์ 

3. ใส่เชื้อเห็ดห่างกัน 15-30 เดือน จ านวน 2-3 ครั้ง หรือเม่ือมีเชื้อเห็ด 
4. พักต้นกล้าประมาณ 1-2 เดือน ในที่ร่มร่ าไร รดน้ าตามปรกติ อย่าให้แห้ง เมื่อต้นไม้แข็งแรงจึงน า

กล้าไม้ออกปลูก (ภาพท่ี 15) 

 

ภาพที่ 15 การดูแลกล้าไม้หลังใส่เชื้อเห็ด 

 



5. การดูแลกล้าไม้เพื่อให้เกิดเห็ด 
การดูแลกล้าไม้ ควรดูแลให้น้ ากล้าไม้อย่างสม่ าเสมอช่วง 3 ปีแรก น้ าที่ใช้ส าหรับกล้าไม้ไม่ควรมี

คลอรีน ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการก าจัดวัชพืชและแมลง เชื้อเห็ดตับเต่ามีการสะสมอาหารมากพอ   
ก็จะออกดอกเห็ด ต้นหางนกยูงไทยที่ใส่เชื้อเห็ดตับเต่าออกดอกเห็ดเมื่ออายุได้ประมาณ 2 ปี (ภาพท่ี 16) 

 

 
 

ภาพที่ 16 ต้นหางนกยูงไทยอายุ 2 ปี เกิดเห็ดตับเต่าบริเวณโคนต้น 
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