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เอกสารประกอบการสอน รายวิชาราวิทยา รหสัวิชา  BIO5202 น้ี เป็นการเขียน 

ในลักษณะท่ีมีข้อมูลประกอบเชิงชีววิทยา ท่ีมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ       
รูปร่างและโครงสร้างของรา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา วฏัจักรชีวิต 
อนุกรมวิธาน บทบาททางนิ เวศวิทยา  วิว ัฒนาการ ความส าคัญทาง เศรษฐกิจ                 
และความส าคญัของราต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน เน้ือหาในการเรียนการสอนได้แบ่งออกเป็น 
ประวติัความเป็นมาของรา รูปร่างและโครงสร้างของรา สรีรวิทยาและปัจจยัท่ีมีผลต่อ  
การเจริญเติบโตของรา การสืบพนัธ์ุและวฏัจกัรชีวิตของรา การจดัจ าแนกอนุกรมวิธาน
ของรา อาณาจกัรโปรติสตา อาณาจกัรสตรามีโนพิลา อาณาจกัรฟังไจ การเพาะเล้ียงและ
การระบุชนิดรา  นิเวศวทิยาและววิฒันาการของรา และ ความส าคญัของเช้ือราในแง่ต่างๆ 
ความรู้ในเน้ือหาท่ีกล่าวมาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
นับได้ว่าเป็นงานเขียนท่ีมีเน้ือหาท่ีทนัสมยัและครอบคลุม เหมาะส าหรับผูเ้รียนหรือ
ผูส้นใจ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเป็นความรู้พื้นฐาน ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้
ดา้นงานวจิยัต่อไป 

ก่ิงจนัทน์  มะลิซอ้น 
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10.3 ประเภทของไลเคน                    229 

10.4 ลกัษณะโครงสร้างของไลเคนผา่ตามขวาง                 230 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี                   หนา้ 

10.5 apothecium, isidia และ soredia ของไลเคน                 232 

10.6 โครงสร้างของ fungus garden                  233 

 

 

 



สารบัญตาราง  

ตารางท่ี                    หนา้ 

2.1 ประเภทของโพลีแซคคาไรดท่ี์ส าคญัท่ีพบในผนงัเซลลข์องเช้ือราในแต่ละไฟลมั 24 

2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของผนงัเซลลเ์ช้ือรา Mucor  rouxii ท่ีพบชนิดและปริมาณ 25 

 แตกต่างกนัในระยะการเจริญต่างๆ โดยแสดงเป็นค่าร้อยละต่อน ้าหนกัเซลลแ์หง้ 

3.1 สารประกอบทางเคมีหลกัท่ีพบในเซลลข์องเช้ือรา    48 

3.2 ชนิดและจ านวนของ DNA และ RNA ท่ีพบในเซลลร์า    49 

3.3 สารอาหารต่างๆ ท่ีราตอ้งการเพื่อการเจริญเติบโตในปริมาณมาก   51 

3.4 การน าไปใชข้องแร่ธาตุและวติามินเพื่อการเจริญเติบโตของรา   52 

3.5 ค่ากมัมนัตภาพน ้าของสารและอาหารต่างๆ ท่ีเช้ือราสามารถเจริญได ้  55 

3.6 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราในกลุ่มต่างๆ   56 

4.1 ลกัษณะรูปร่างของโคนิเดียแบบต่างๆ      78 

5.1 หน่วยอนุกรมวธิานท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกเช้ือรา                 102 

5.2 ตวัอยา่งรูปวธิานท่ีใชร้ะบุไฟลมัและกลุ่มเช้ือราในอาณาจกัรเช้ือรา              105 

5.3 ระบบการจดัหมวดหมู่เช้ือรา                   109 

6.1 ความแตกต่างระหวา่งเซลลูลาร์สไลมโ์มลดใ์นไฟลมัดิกทิโสเตลิโอมยัคอตา้         123 

และ ไฟลมัอะคาซิโอมยัคอตา้ 

8.1 แสดงการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของราในกลุ่ม Basidiomycota             182 

9.1 แสดงสูตรและวธีิเตรียมอาหารเพาะเล้ียงราแท ้               207 

11.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารเคมีอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากเช้ือรา               248 

11.2 ลกัษณะของราในกลุ่ม Dermatophytes มีดว้ยกนั 3 สกุล             253 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

ช่ือวชิา   ราวทิยา (Mycology)       รหัสวชิา  4032605 

จ านวนหน่วยกติ 3(2-3-5)       5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (80 ช่ัวโมง) 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาชีววทิยาของรา สรีรวทิยา วฏัจกัรชีวติ อนุกรมวธิาน บทบาททางนิเวศวิทยา 
วิว ัฒนาการ ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และความส าคัญของราต่อส่ิงมี ชีวิต อ่ืน       
การศึกษาภาคสนาม 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

1.  บอกเล่าประวติัความเป็นมา และชีววทิยาของรา ไดถู้กตอ้ง 

2.  อธิบายลกัษณะทางสัณฐานวทิยา เช่น รูปร่างและโครงสร้างของรา ไดถู้กตอ้ง 

3.  อธิบายสรีรวทิยาและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของราได ้

4.  อธิบายการสืบพนัธ์ุและวฏัจกัรชีวิตของราได ้

5.  อธิบายพนัธ์ุศาสตร์ของราได ้

6.  อธิบายการจดัจ าแนกอนุกรมวธิานของราได ้

7.  อธิบายอาณาจกัรของราได ้

8.  อธิบายการเพาะเล้ียงและการระบุชนิดราได ้

9.  อธิบายบทบาททางนิเวศวทิยาของราได ้

10.  อธิบายววิฒันาการของราได ้

11.  อธิบายความส าคญัของราต่อส่ิงมีชีวติอ่ืนหรือความส าคญัทางเศรษฐกิจได ้

12.  จดัท ารายงานผลการทดลองและสรุปผลการทดลองจากการท าปฏิบติัการได้ 
13.  ออกส ารวจนิเวศวทิยาของราในโครงการนิเวศวทิยาของรา ภาคสนาม 

14.  น าเสนอวีดีโอการสรุปผลการออกส ารวจนิเวศวิทยาของราในโครงการ
นิเวศวทิยาของรา ภาคสนามได ้



ฑ 

 

15.  จดัท าอาหารจากเทมเป้และน าเสนออาหารเทมเป้ ในโครงการประกวด   
อาหารเทมเป้ประเทศอาเซียนอินโดนิเซีย ได ้

16.  จดัท ารายงาน การวจิยัจาการคน้ควา้อิสระได ้

17.  น าเสนอรายงานการวจิยัเก่ียวกบัราจากการคน้ควา้อิสระได ้

 



ฒ 

 

เนือ้หา 

บทท่ี 1 ประวติัความเป็นมาของรา      5 ชัว่โมง 

1.1  ความหมายของราทางชีววทิยา 

1.2  วชิาท่ีวา่ดว้ยชีววทิยาของรา 

1.3  ความเป็นมาและประวติัการศึกษารา 

1.4  ความส าคญัของราโดยทัว่ไป 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 1 การผจญภยัในโลกของเห็ดรา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 2 รูปร่างและโครงสร้างของรา     5 ชัว่โมง 

2.1  รูปร่างและโครงสร้างทัว่ไปของรา 

2.2  โครงสร้างของเซลลเ์ส้นใยรา 

2.3  โครงสร้างของเซลลย์สีต ์

2.4  โครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นใยราเพื่อท าหนา้ท่ีพิเศษ 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 2 สัณฐานวทิยาของรา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 3 สรีรวทิยาและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของรา   10 ชัว่โมง 

3.1  ส่วนประกอบทางเคมีของเซลลร์า 

3.2  สารอาหารท่ีราใชใ้นการเจริญเติบโต 

3.3  การล าเลียงสารอาหารเขา้สู่เซลลร์า 

3.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของรา 

3.5  การเจริญเติบโตของรา 

3.6  การวดัการเจริญและกราฟการเจริญเติบโตของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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บทปฏิบติัการท่ี 3 การเตรียมอาหารเพาะเล้ียงรา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 4 การวดัการเจริญของรา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 4 การสืบพนัธ์ุและวฏัจกัรชีวติของรา     8 ชัว่โมง 

4.1  การสืบพนัธ์ุของรา 

4.2  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 

4.3  การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 

4.4  วฏัจกัรชีวติของรา 

4.5  พนัธ์ุศาสตร์ของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 5 การคดัแยกและเก็บรักษารา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 5 การจดัจ าแนก อนุกรมวธิานของรา     2 ชัว่โมง 

5.1  ความหมายของการจดัหมวดหมู่ 
5.2  ลกัษณะท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกรา 

5.3  หลกัการตั้งช่ือวทิยาศาสตร์ชนิดรา 

5.4  การจดัจ าแนกหมวดหมู่รา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 6 อาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom Protista)    5 ชัว่โมง 

6.1  ลกัษณะทัว่ไป 

6.2  การจดัจ าแนก 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 6 การคดัแยกราเมือก (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 
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บทท่ี 7 อาณาจกัรสตรามีโนพิลา (Kingdom Stramenopila)   5 ชัว่โมง 

7.1  ลกัษณะทัว่ไป 

7.2  การจดัจ าแนก 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 7 การคดัแยกราน ้า (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 8 อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi)     16 ชัว่โมง 

8.1  ลกัษณะทัว่ไป 

8.2  การจดัจ าแนก 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 8 โครงสร้างรา Imperfect Fungi (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 9 โครงสร้างรา Ascomycota (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 10 โครงสร้างรา Basidiomycota (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 9 การเพาะเล้ียงและการระบุชนิดรา     2 ชัว่โมง 

9.1  อาหารเพาะเล้ียงรา 

9.2  การระบุเช้ือรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 10 นิเวศวทิยาและววิฒันาการของรา     14 ชัว่โมง 

10.1  ความหมายของนิเวศวิทยารา 

10.2  แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของรา 

10.3  กลไกการแพร่กระจายของราสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

10.4  ความสัมพนัธ์ของราต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน 

10.5  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของราในระบบนิเวศ 

10.6  ววิฒันาการของรา 
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สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 12 นิเวศวทิยาของรา (คู่มือปฏิบติัการราวิทยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 13 การจดัจ าแนกชนิดเห็ด (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทท่ี 11 ความส าคญัของรา      8 ชัว่โมง 

11.1  ความส าคญัของราในระบบนิเวศ 

11.2  ความส าคญัของราทางเศรษฐกิจ 

11.3  ประโยชน์ของรา 

11.4  โทษของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 11 ราก่อโรค (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 14 การใชป้ระโยชน์จากรา (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 
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การจัดการเรียนการสอน 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation หรือ   
ฉายวดีีโอ ในแต่ละเน้ือหาของบทเรียน 

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาราวทิยา 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายในเน้ือหาของบทเรียน ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละปฏิบติัการและหรือสาธิตการปฏิบติัการ 
ฉายวีดีโอ ในแต่ละเน้ือหาของบทปฏิบติัการปฏิบติัการ โดยจดัแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน       
ใหผู้เ้รียนไดท้  าการทดลอง 

5.  ผูเ้รียนจดัท ารายงานวิเคราะห์ สรุปผลการทดลองจากการปฏิบติัการ              
ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

6.  ผูเ้รียนทบทวนความรู้โดยการตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการ  ส่งให้ผูส้อน
ตรวจใหค้ะแนน 

7.  ผูส้อนสรุป และวิเคราะห์ผลการทดลองจากการท าปฏิบติัการ พร้อมกับ    
เฉลยค าถามทา้ยบทปฏิบติัการโดยให้ผูเ้รียนตรวจสอบความถูกตอ้งหรือให้เพื่อนผูเ้รียน
เป็นผูต้รวจ เพื่อทบทวนความรู้ รวบรวมคะแนนใหผู้ส้อนบนัทึก 

8.  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน เพื่อจดัท ารายงาน เก่ียวกบังานวิจยัท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาราวทิยา น ามาเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน  

9.  ร่วมกันประเมินคะแนนการน าเสนอหน้าห้องเรียนทั้ งชั้ นเรียน เช่น           
ลกัษณะบุคลิกภาพ ความสวยงามของ Power Point ท่ีน ามาเสนอ ความถูกตอ้งตาม      
หลักวิชาการหรือหลักวิทยาศาสตร์ของเน้ือหา ปฏิพานไหวพริบในการถามและตอบ      
ในระหวา่งการน าเสนอ เฉล่ียค่าคะแนนส่ง ผูส้อนบนัทึกคะแนน 

10.  เขา้ร่วมโครงการนิเวศวิทยาของรา ภาคสนาม โดยให้นกัศึกษาจดัท าวีดีโอ
น าเสนอในโครงการฯ 

11.  เข้าร่วมโครงการประกวดอาหารเทมเป้ประเทศอาเซียนอินโดนิเซีย          
โดยใหน้กัศึกษาท าอาหารจากเทมเป้ประกวด และน าเสนอในโครงการฯ 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา 

2.  คู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ชุดอุปกรณ์การทดลองตามคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

4.  Power Point หรือวีดีโอแสดงหัวขอ้เน้ือหาในแต่ละบทเรียนและหรือ           
บทปฏิบติัการ 

5.  หนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียน หรืองานวจิยั 

6.  แผน่ภาพตวัอยา่งรา ตวัอยา่งราท่ีดองรักษา หรือตวัอยา่งราแบบสดและแหง้ 

7.  พื้นท่ีศึกษาภาคสนาม 
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การวดัผลและประเมนิผล 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ 

ที่
ประเมิน   

สัดส่วนของ 

การประเมิน 

(คะแนน) 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ  
2. ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้น
เรียน 

3. ประเมินจากการตรงเวลาในการส่งงานตามก าหนด
ระยะก าหนด 

4. ประเมินการแต่งกายถูกระเบียบ  
5. ประเมินจากการไม่คดัลอกผลงานคนอ่ืน 

6. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

7. ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและหรือโครงการ
ภาคสนามท่ีรายวชิาจดัข้ึน 

ทุก
สัปดาห์ 

5 

ความรู้ 1. สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  สัปดาห์
ท่ี 8,17 

60 

2. ผูเ้รียนจดัท ารายงานวเิคราะห์ สรุปผลการทดลอง
จากการปฏิบติัการ ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

3. ผูเ้รียนทบทวนความรู้โดยการตอบค าถามทา้ยบท
ปฏิบติัการ ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4. จดัท ารายงาน การวจิยัจากการคน้ควา้อิสระ น ามา
เสนอผลงานหนา้ห้องเรียน โดยนกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการประเมินคะแนนทั้งหอ้ง 

5. ส่งรายงานการวจิยัจากการคน้ควา้อิสระ ให้
ผูส้อนบนัทึกคะแนน 

6. การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการภาคสนามท่ีจดัโดย
รายวชิา 

ทุก
สัปดาห์ 

10 



น 

 

การวดัผลและประเมนิผล (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ 

ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การประเมิน 

(คะแนน) 

ทกัษะทางปัญญา 1. ประเมินจากาการตอบค าถามทา้ยบทเรียนใน
หอ้งเรียน 

2. ประเมินจากการท าการบา้นไดถู้กตอ้ง 

3. ประเมินจากรายงานผลการทดลอง สรุปและ
อภิปรายผลการทดลอง และการตอบค าถามทา้ยบท
ปฏิบติัการ 

4. ประเมินจากเล่มรายงาน การวจิยัจากการคน้ควา้อิสระ  
5. การน าเสนองาน การวจิยัจากการคน้ควา้อิสระ หนา้
หอ้งเรียน 

ทุก
สัปดาห์ 

15 

 

ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

1. ประเมินจากมีการแบ่งหนา้ท่ีในการท างานกลุ่ม 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบการจดัเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนในแต่ละบทปฏิบติัการ 

3. ประเมินจากความถูกตอ้งของนกัศึกษาในการท าการ
ทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

4. ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ภาคสนามของรายวชิา 

ทุก
สัปดาห์ 

5 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากเล่มรายงาน 

2. ประเมินจากแหล่งสืบคน้ การวจิยัจากการคน้ควา้
อิสระ  
3. ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอ การวจิยัจากการ
คน้ควา้อิสระหนา้ห้องเรียน 

4. ประเมินจากการจดัเก็บขอ้มูล ของรายงานการวจิยัจาก
การคน้ควา้อิสระ ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ทุก
สัปดาห์ 

5 

รวมทั้งหมด 100 



บ 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 

80-100 คะแนนระดบั A 

75-79 คะแนนระดบั B
+
 

70-74 คะแนนระดบั B 

65-69 คะแนนระดบั C
+
 

60-64 คะแนนระดบั C 

55-59 คะแนนระดบั D
+
 

50-54 คะแนนระดบั D 

0-49 คะแนนระดบั F 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ประวตัคิวามเป็นมาของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.1  ความหมายของราทางชีววทิยา 

1.2  วชิาท่ีวา่ดว้ยชีววทิยาของรา 

1.3  ความเป็นมาและประวติัการศึกษารา 

1.4  ความส าคญัของราโดยทัว่ไป 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 1 การผจญภยัในโลกของเห็ดรา  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.1  อธิบายความหมายของราทางชีววทิยาได ้

1.2  ระบุขอบข่ายวชิาท่ีวา่ดว้ยชีววทิยาของราได ้

1.3  บอกเล่าความเป็นมาและประวติัการศึกษาราได ้

1.4  อธิบายความส าคญัของราโดยทัว่ไปได ้

1.5  สรุปเน้ือหาจากการชมสารคดีในปฏิบติัการท่ี 1 การผจญภยัในโลกของเห็ดราได ้

1.6  อธิบายลกัษณะสัณฐานวิทยาของราเส้นสายบนจานเพาะเล้ียง                         
ยสีตบ์นจานเพาะเล้ียง เห็ด และหรือราเมือก 

1.7  เขียนเรียบเรียง ช่ือต ารา หนงัสือ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ         
บทความวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาราวทิยาได ้

 

 

 

 



2 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  ผูเ้รียนชมวีดีโอการผจญภัยในโลกของเห็ดรา พร้อมจับใจความส าคัญ       
แลว้เขียนสรุปลกัษณะทางชีววทิยารา ประวติัความเป็นมา และความส าคญัอยา่งไรบา้ง 

5.  ผูเ้รียนศึกษาตวัอยา่งตั้งแสดงราเส้นสายบนจานเพาะเล้ียง                               
ยสีตบ์นจานเพาะเล้ียง เห็ด และหรือราเมือก  

6.  ผูเ้รียนตรวจดูต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ 
บทความวจิยั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  วดีีโอส่ือการเรียนการสอนเร่ือง การผจญภยัในโลกของเห็ดรา 

4.  ตวัอยา่งหนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียน หรืองานวจิยั 

5.  แผน่ภาพตวัอยา่งรา ตวัอยา่งราท่ีดองรักษา  

6.  ราเส้นสายบนจานเพาะเล้ียง ยสีตบ์นจานเพาะเล้ียง เห็ด และหรือราเมือก  
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหผู้ส้อนตรวจ 
ตรงตามเวลา 

3.  นกัเรียนเขียนรายงานส่งสรุปจากการดูวดีีโอส่ือการสอนเร่ือง การผจญภยั    
ในโลกของเห็ดรา 

4.  ส่งบนัทึกการอธิบายลกัษณะสัณฐานวทิยาของราชนิดต่างๆ ท่ีตั้งแสดง    
พร้อมวาดภาพหรือถ่ายภาพ 

5.  เขียนเรียบเรียง ช่ือต ารา หนงัสือ เอกสารประกอบการสอน บทความวชิาการ           
บทความวจิยั โดยเรียบเรียง ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ช่ือหนงัสือ สถานท่ีพิมพ ์โรงพิมพ ์เป็นตน้ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
80 เปอร์เซ็นต ์

3.  ส่งสรุปเน้ือหาเรียบเรียงอยา่งเป็นล าดบัของเน้ือหา จากการชมสารคดีเร่ือง 
การผจญภยัในโลกของเห็ดรา ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ส่งบนัทึกการอธิบายลกัษณะสัณฐานวทิยาของราชนิดต่างๆ ท่ีตั้งแสดง    
พร้อมวาดภาพหรือถ่ายภาพ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  เขียนเรียบเรียง ช่ือต ารา หนงัสือ เอกสารประกอบการสอน บทความวชิาการ           
บทความวจิยั โดยเรียบเรียง ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ช่ือหนงัสือ สถานท่ีพิมพ ์โรงพิมพ ์เป็นตน้           
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่1 

ประวตัคิวามเป็นมาของรา 

เ ช้ือรา  คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ส่ิงมี ชีวิต ท่ี มีลักษณะเป็นเส้นใยฟูๆ หรือ                 
ส่ิงท่ีมีโครงสร้างคลา้ย ผงฝุ่ นสีเขม้ๆ มีขนาดเล็กเกาะติดอยู่เป็นจ านวนมาก มกัพบตาม    
ท่ีช้ืนแฉะหรือของท่ีเน่าเสีย ลกัษณะดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเช้ือราแต่ยงัไม่ทั้งหมด 
เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตมีทั้งเช้ือรา (mold) ยีสต์ (yeast) เห็ด (mushroom) และรวมถึงราเมือก 
(slime mold) ดว้ย ดงันั้นเพื่อจึงเรียกช่ือให้ครอบคลุมส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีว่า ฟังไจ (fungi)   
เช้ือราหรือฟังไจเป็นส่ิงมีชีวิตในกลุ่มยูแคริโอต (eukaryote) เช้ือราไม่มีคลอโรฟิลล ์
( chlorophyll)  จั ด เ ป็ น ส่ิ ง มี ชี วิ ต ท่ี ไ ด้ อ า ห า ร จ า ก ส า ร อิ น ท รี ย์  ( heterotroph)                        
เพื่อการเจริญเติบโต ลกัษณะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเส้นใย เรียกวา่ hypha หรือกลุ่มของ
เส้นใย เรียกว่า mycelium เช้ือราส่วนใหญ่สืบพนัธ์ุด้วยการสร้างสปอร์ (spore) เช้ือรา    
บางกลุ่มมีลักษณะเป็นเซลล์เ ด่ียวมี ช่ือเรียกทั่วไปว่ายีสต์ ซ่ึงมีการสืบพันธ์ุแบบ               
ไม่อาศยัเพศดว้ยการแตกหน่อ (ภาพท่ี 1.1) เช้ือราไดรั้บสารอาหารดว้ยการปล่อยเอนไซม์
ท่ีเรียกว่า extracellular enzyme ออกมาเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายสารประกอบอินทรีย ์          
ท่ีมีโมเลกุลใหญ่เช่น  polysaccharide ให้เป็นน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว และยอ่ยโปรตีนให้เป็น
กรดอะมิโน แล้วจึงดูดซึมเขา้สู่เซลล์หรือเส้นใย เช้ือรามีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศ   
เป็นผูย้่อยสลายซากอินทรีย ์(saprophyte) เช้ือราบางชนิดด ารงชีวิตร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน
แบบพึ่งพากนัในระบบนิเวศเช่น ไลเคน ไมคอร์ไรซา เป็นตน้ เช้ือราบางชนิดด ารงชีวิต
เป็นปรสิตกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนซ่ึงก่อโรคในคน สัตว์หรือพืช บางชนิดน าไปใช้ประโยชน์     
ในดา้นการแพทย ์เช่น เช้ือราในกลุ่ม Penicillium spp. ผลิตยาเพนนิซิลิน ประโยชน์
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น การผลิตซี อ๊ิวด้วยเช้ือราในกลุ่ม 
Aspergillus spp. หรือการใชย้ีสต ์Saccharomyces  spp. ในการผลิตไวน์หรือเบียร์ เป็นตน้ 
เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึง ความหมายของราทางชีววิทยา วิชาท่ีว่าด้วยชีววิทยาของรา 
ความเป็นมาและประวติัการศึกษาราและความส าคญัของราทัว่ไป (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรี
ศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 
2552; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Cowan, 2015; Pelczar, 

Chan  & Krieg, 1986; Prescott, Harley,  & Klein, 2005) 
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ภาพที ่1.1 โครงสร้างเส้นใยรา Fusarium sp. และ เซลลเ์ด่ียวของยสีต ์Saccharomyces sp. 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

1.1  ความหมายของราทางชีววทิยา 

ในทางชีววิทยา รา หมายถึง จุลินทรียท่ี์มีนิวเคลียสแบบยคูาริโอต ไม่มีรงควตัถุ
ในการสังเคราะห์แสง เซลล์มีทั้งชนิดเส้นใย (ภาพท่ี 1.2) และเซลล์เด่ียว ส่วนใหญ่มีการ
สร้างหน่วยสืบพนัธ์ุท่ีเรียกวา่ สปอร์ (spore) ทั้งแบบอาศยัเพศหรือไม่อาศยัเพศ ผนงัเซลล์
ของเช้ือราส่วนใหญ่เป็นสารไคตินและกลูแคน กินอาหารโดยอาศยัจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน    
โดยใช้วิธีการส่งน ้ าย่อยออกไปย่อยสารอาหารนอกเซลล์แล้วดูดกลับคืน เรียกว่า 
absorption ซ่ึงจัดจ าแนกเช้ือราในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom of Fungi)                         
(สมจิตร, 2552; วจิยั, 2546) 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที ่1.2 ลกัษณะของเส้นใยและสปอร์ของรา Penicillium sp. ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 



7 

 

1.2  วชิาทีว่่าด้วยชีววทิยาของรา 

การศึกษาเก่ียวกับเช้ือราน้ี เร่ิมต้นศึกษาเก่ียวกับเห็ดชนิดต่างๆ ก่อนเน่ืองจากมี     
ขนาดใหญ่มองเห็นเด่นชดั ต่อมาจึงพบเช้ือราอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นจึงเรียกวิชา
ท่ีว่าด้วยการศึกษาเช้ือราน้ีว่า Mycology โดยท่ีค าว่า Myco มาจากค าภาษากรีก Mykes              

ซ่ึงแปลว่า เห็ด ส่วน logos แปลว่า วิชา ดั้ งนั้นถ้าแปลตามความหมายของศพัท์ Mycology       

(ไมคอลโลยี) จึงหมายถึง วิชาวิทยาเช้ือรา หรือเห็ดราวิทยา หรือ ราวิทยา หรือ กิณวิทยา 
ส าหรับผูศึ้กษาเก่ียวกบัวิชาน้ีเรียก นักราวิทยา (mycologist) ส่วนค าว่าเช้ือรามีความหมาย     
ตรงกบัศพัท์ภาษาองักฤษว่า fungus หรือ พหูพจน์ คือ fungi โดยความหมายของเช้ือรา              
ในเน้ือหาวิชาราวิทยาจะเก่ียวขอ้งกบั เห็ด ราสาย ราน ้ า ยีสต์ ราเมือก หรือส่ิงมีชีวิตทุกชนิด      
ท่ีถูกจดัอยูใ่นอาณาจกัรฟังไจ (สมจิตร, 2552; วจิยั, 2546) 

 

1.3  ความเป็นมาและประวตัิการศึกษารา 

เช้ือราเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีถือก าเนิดข้ึนในโลกมานานแล้ว โดยพบจากหลักฐาน
ฟอสซิลท่ีมีอายุยอ้นไปถึงช่วงราว 360 ลา้นปีก่อน สมยัดีโวเนียน ในยุกแพลีโอโซอิก 
จนถึงช่วงราว 900 ล้านปีก่อน ในยุคพรีแคมเบรียน หรือยุคโพรทีโรโซอิก และดู
เหมือนวา่เห็ดจะเป็นเช้ือราท่ีมนุษยรู้์จกัมาตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมท่ีมีอารยธรรม ความส าคญั
ของเช้ือราต่อมนุษยท่ี์มีการบนัทึกไวใ้นยคุแรกมกัจะเก่ียวกบัผลเสียหายอนัเกิดจากเช้ือรา 
เช่น      การอา้งถึงการก่อโรคของเช้ือรากบัพืชในคมัภีร์พระเวทของศาสนาฮินดู เม่ือ
ประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลหรือการบนัทึกการระบาดของโรคราน ้ าคา้ง และวิธี
บ ารุงรักษา ในขณะท่ีเร่ืองประโยชน์ของเช้ือรามีการบนัทึกไวต้ั้งแต่ยุคกรีกและโรมนั 
โดยเน้ือหามกัจะเก่ียวกบัเห็ดท่ีใช้เป็นอาหารได้ เช่น เห็ดโบลีไท เห็ดโบลีทาเรีย และ
เห็ดทรัฟฟิลล์ พร้อมกบัการกล่าวอา้งถึงเห็ดพิษท่ีกินแล้วท าให้ถึงตายได้เช่นกนั (กิตติ
พนัธ์ุ, 2546;       สมจิตร, 2552; วจิยั, 2551) 

ในยุคกลางมีหลกัฐานท่ีแสดงการศึกษาเก่ียวกบัเช้ือราเพียงเล็กน้อย จนกระทัง่ถึง    
ช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ราว ค.ศ. 1470 ถึง 1670 เทคโนโลยีการพิมพมี์ความกา้วหนา้มากข้ึน 
ท าให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือราได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพิ่มมากข้ึนเช่นกัน โดยเน้ือหา
เก่ียวกบัเช้ือรามกัจะเป็นขอ้มูลท่ีสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหาเก่ียวกบัพืชสมุนไพร และรวบรวมข้ึน          
โดยผูเ้ช่ียวชาญทางน้ีในสมยันั้น บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัไดแ้ก่ 
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Charles de l’Escluse (Clusius) ค.ศ. 1526-1609 ตีพิมพห์นงัสือ Rariorium 

Plantarum Historia ภายในมีภาคผนวกหัวขอ้ Fungorum in Pannoniis Observatorum 

Brevis Historia ซ่ึงเป็นรายละเอียดของเช้ือราท่ี Clusius คน้พบ พร้อมกบัภาพพิมพแ์ละ  
ชุดภาพสีน ้าของเช้ือราท่ีเรียกวา่ Code de l’Escluse 

Gaspard Bauhin (Bauhin) ค.ศ. 1560-1624 ตีพิมพห์นงัสือ Pinax Theatri 

Botanici ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัพืชและเช้ือราหลายชนิด โดยกล่าวถึงกลุ่มไลเคนส์ 9 ชนิด 
ในหวัขอ้ Muscus Saxatilis vel Lichen และเช้ือราพวกเห็ด 81 ชนิดในหวัขอ้ Fungus 

ต่อมาเม่ือมีการประดิษฐ์กลอ้งจุลทรรศน์ไดส้ าเร็จ การศึกษาจุลินทรียช์นิดต่างๆ 
รวมทั้งเช้ือราท่ีมีขนาดเล็กก็สามารถท าไดง่้ายข้ึน Antony Van Leeuwenhook ค.ศ. 1632-

1732 เป็นคนแรกท่ีสังเกตเห็นลักษณะเซลล์แบคทีเรีย รวมทั้ งเซลล์ของยีสต์ด้วย             
แต่ในส่วนการบนัทึกลักษณะของเช้ือราขนาดเล็กท่ีมีเป็นลายลักษณ์อกัษร ได้มีการ
ตีพิมพผ์ลงานไวโ้ดยบุคคลส าคญัหลายท่านไดแ้ก่ 

Robert Hooke ค.ศ. 1635-1703 ตีพิมพห์นงัสือ Micrographia โดยภายใน            
มีภาพวาดลายเส้นของเช้ือราท่ีศึกษาจากกลอ้งจุลทรรศน์ เขา้ใจวา่เป็นภาพวาดของราสาย
ภาพแรกของโลก ปัจจุบนัสามารถจ าแนกราสายท่ีมีอยู่ในภาพวาดได้ว่า ประกอบด้วย    
อบัสปอร์ (sporangia) ของราสายชนิด Mucor sp. และ teliospores ของราสายชนิด 
Phragmidium mucronatum 

Carl von Linneus ค.ศ. 1707-1778 ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในงานอนุกรมวิธานของ
พืชและสัตวไ์ดรั้บการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งพฤกษศาสตร์ โดยเป็นผูคิ้ดวิธีการตั้งช่ือ
ส่ิงมีชีวิตแบบ binomial nomenclature ซ่ึงน ามาใช้ประโยชน์ในงานอนุกรมวิธานของ    
เช้ือราเช่นกนั 

Louise Pasteur ค.ศ. 1822-1895 นักวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียง          
โดยพิ สูจน์ล้มล้างความเ ช่ือ เ ร่ือง ส่ิงมี ชีวิตเ กิดจาก ส่ิงไม่ มี ชีวิต  ในด้านเ ช้ือรา                    
เขาไดต้รวจสอบพบจุลินทรียใ์นกลุ่มยีสตท่ี์ท าให้เกิดการหมกัสุรา ไวน์ เบียร์ และน ้ านม 
นอกจากนั้ น Pasteur ย ังได้เป็นผู ้ริ เ ร่ิมศึกษาเก่ียวกับเช้ือจุลินทรีย์สาเหตุของโรค            
และภูมิคุม้กนัโรค ซ่ึงเป็นรากฐานให้กบันกัวิทยาศาสตร์ในระยะต่อมาศึกษาการเกิดโรค
ในพืชและสัตวอ่ื์นๆ อยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย 
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ต่อมาในตอนต้นศตวรรษท่ี 20 ได้มีการต่ืนตัวเก่ียวกับความส าคัญของ            
สารปฏิชีวนะท่ีได้จากเช้ือรา ซ่ึงผูค้น้พบคนแรกคือ Alaxander Flaming (ค.ศ. 1839-

1825) ชาวสก็อตแลนด์โดยคน้พบยาเพนนิซิลินจากเช้ือรา Penicillium spp. ซ่ึงเกิดจาก         
ค ว า ม บั ง เ อิ ญ ใ น ข ณ ะ ท่ี ท า ก า ร ศึ ก ษ า ห า ท า ง ย ับ ย ั้ ง โ ร ค ติ ด เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย                    
Staphylococcus aureus และต่อมาไดมี้การปรับปรุงสายพนัธ์ุของเช้ือราและกรรมวิธี      
ในการผลิตใหไ้ดป้ริมาณสารปฏิชีวนะเป็นจ านวนมาก 

ปัจจุบันมีหนังสือและต าราท่ีเก่ียวข้องกับวิชาราวิทยามากมาย บางเล่มได้รับ     
ความนิยมมาก มีการปรับปรุงแกไ้ขให้ทนัสมยัอยูเสมอ เช่น C.J. Alexopoulos เขียนต ารา 
Introductory Mycology และ J. Webster and R.W.S. Weber เขียนต ารา Introduction to Fungi 

เป็นตน้ และในปัจจุบนันิยมเขียนต าราแยกออกเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดเจาะลึกลงไป
โดยอาจจะเน้นในด้านอนุกรมวิธาน หรือการประยุกต์ใช้ประโยชน์เช้ือรากลุ่มนั้ นๆ 
นอกจากน้ียงัมีวารสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือราโดยเฉพาะ เช่น Mycologia 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีนักวิชาการทางด้านวิทยาเช้ือราหลายท่านท่ีได้
ศึกษาวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับเช้ือราท่ี รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เช่น            
อนงค์  จนัทร์ศรีกุล เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านเห็ด เขียนหนังสือเร่ือง เห็ดเมืองไทย ( 2535)    
เลขา  มาโนช ผูเ้ช่ียวชาญดา้น   เช้ือราในดิน วจิยั  รักวทิยาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคพืช 
เขียนหนงัสือ ราวทิยาเบ้ืองตน้ (2546) สาวติรี  ล่ิมทอง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยีสต ์เขียนหนงัสือ 
ยีสต์: ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ กณัทรีย ์ บุญประกอบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น     
ไลเคน และ รุจ  วลัยะเสว ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเช้ือราในแมลงและเช้ือราในเมล็ดพืชและผลไม ้

 

1.4  ความส าคญัของราโดยทัว่ไป 

เช้ือรากับมนุษย์นั้นนับว่ามีความเก่ียวพนักันอย่างมาก ในบางคร้ังก่อให้เกิด
เหตุการณ์บนัทึกเป็นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอย่างมาก อาทิเช่น เกิดความเสียหายกับ       
การเพาะปลูกองุ่น และอุตสาหกรรมเหล้าองุ่นในประเทศฝร่ังเศส จนในท่ีสุด                    
มีนกัวิทยาศาสตร์ไดเ้ขา้มาช่วยแกปั้ญหาได ้ เช่น Millardet ผูคิ้ดคน้ Bordeaux solution      

ท่ีใช้ในการควบคุมโรคพืชจากเช้ือรา และ Pasteur ผูคิ้ดคน้กรรมวิธีพาสเจอไรซ์เพื่อ
ถนอมรักษาไวน์ อยา่งไรก็ตามประโยชน์จากเช้ือราในดา้นการน ามาเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม
และ  ยารักษาโรคก็ได้ผูกพนักับมนุษย์มานานนับศตวรรษเช่นกัน (กิตติพนัธ์ุ, 2546; 
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เกษม, 2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 
2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & 

Blackwell, 1996; Cowan, 2015; Pelczar, Chan  & Krieg, 1986; Prescott, Harley,  & 

Klein, 2005) สรุปความส าคญัของเช้ือราพอสังเขป  ไดด้งัน้ี 

1.4.1  การใชเ้ป็นอาหาร เช่น ยีสตท์  าขนมปัง เหลา้ ไวน์ สาเก เบียร์ เนยแข็ง 
เทมเป้ เตา้เจ้ียว ซีอ๊ิว เห็ดกินไดช้นิดต่างๆ เป็นตน้ 

1.4.2  การผลิตสารเคมี เช่น กรดอินทรียห์ลายชนิด เช่น กรดซิตริก เอ็นไซม์
หลายชนิด เช่น อะไมเลส ยารักษาโรค เช่น สเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลิน 
วติามิน เช่น วติามินบี และแอลกอฮอล ์เช่น เอทิลแอลกอลฮอล ์เป็นตน้ 

1.4.3  ใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรโดยใชท้  าปุ๋ย ไดแ้ก่ การใชห้วัเช้ือจุลินทรีย ์
ซ่ึงรวมทั้งเช้ือราในการท าปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยชีวภาพ ปัจจุบนัมีการผลิตเป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์
ดงักล่าวในระดบัอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภณัฑ์อีเอ็ม (EM, Effective Microorganism) เป็น
ตน้ การใชเ้ช้ือราเป็น ปุ๋ยชีวภาพโดยตรง จากเช้ือราไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) หรือเช้ือเห็ด
รา      ท่ีช่วยยอ่ยสลายฟอสฟอรัส ในดินใหอ้ยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด ้

1.4.4  ผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ๆ (novel bioactive compounds) 
ซ่ึงสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้เช่น สาร Enniatin H จากเช้ือรา Verticillium  

hemipterigenum ใช้เป็นยารักษาโรคมาเลเรียและวณัโรคได้ และสาร Cordycepin          

จากเช้ือรา Cordyceps  subsessilis สามารถน ามาใช้เป็นยาช่วยลดปัญหาการท าลาย  
เน้ือเยือ่ใหม่ในคนป่วยท่ีมีการเปล่ียนถ่ายอวยัวะ เป็นตน้ 

1.4.5  เ ป็นผู ้ย่อยสลายเศษซากอินทรียว ัตถุจากธรรมชาติ ท าให ้                   
เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า การเน่าเป่ือยผุฟังทางชีวภาพ (biodegradation) ช่วยท าให ้    
สารต่างๆ หมุนเวยีนไปไดอ้ยา่งสมดุลตามวฏัจกัรของสารเคมีแต่ละประเภท 

1.4.6  ใชใ้นกิจการทหาร โดยน ามาเป็นอวุธชีวภาพ เช่น ฝนเหลือง ซ่ึงเป็น
สารพิษท่ีท าลายใบไมต้ายกลายเป็นสีเหลือง ผลิตมาจากเช้ือรา Fusarium  spp. นอกจากน้ี
สารเคมีบางชนิดไดจ้ากเช้ือเห็ดรา เช่น กลีเซอรอล (ในรูปของไนโตรกลีเซอรอล) ใชใ้น
การท าวตัถุระเบิดอีกดว้ย 
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1.4.7  ใช้เป็นสารเสพติด ซ่ึงอาจจะบริโภคโดยตรง เช่น เห็ดข้ีควาย 
(Psilocybe) หรือ สารสกดัจากเช้ือราบางชนิด เช่น LSD (d-Lysergic acid diethylamide) 

จากเช้ือรา Clavicep  purpurea เป็นตน้ 

1.4.8  เป็นจุลินทรียท่ี์ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายสาขา      
เช่น พนัธุศาสตร์ สัณฐานวทิยา เซลลว์ทิยา เภสัชวทิยา และเทคโนโลยชีีวภาพ เป็นตน้ 

1.4.9  ก่อให้เกิดโรคกบัคน สัตว ์และพืช สร้างความเสียหายตั้งแต่นอ้ยจนถึง
รุนแรงมากๆ  

 

สรุป 

ส่ิงมีชีวิตท่ีจดัเป็นเช้ือราประกอบดว้ย เห็ด ราสาย ราน ้ า ราเมือกและยีสต ์เช้ือรา
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีถือก าเนิดมาในโลกราว 900 ลา้นปีก่อน และมนุษยใ์ช้ประโยชน์ของรา    
ทั้ งในรูปของอาหาร เช่น เห็ดกินได้ พฒันาเป็นยารักษาโรคชนิดต่างๆ ประยุกต์ใช ้        
เพื่ออุตสาหกรรม ส าหรับโทษของราสามารถก่อความเสียหายให้กบัส่ิงไม่มีชีวิตหรือ
ส่ิงมีชีวิตอยา่งคน สัตวแ์ละพืช จากการศึกษาความเป็นมาของราซ่ึงมีการบนัทึกเร่ืองราว
ไว้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 โดยมักมีเน้ือหาเช้ือราปะปนมากับพืช จากนั้ น                 
เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเช้ือรานอกเหนือจากการใช้เป็นอาหาร พร้อมกับ
การศึกษาโทษท่ีเกิดจากเช้ือราในลกัษณะต่างๆ การศึกษาอนุกรมวิธานเช้ือราเร่ิมข้ึนอยา่ง
มีระบบหลังจากการคิดระบบการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของส่ิงมีชีวิตด้วยระบบทวินาม        
ไดมี้การแบ่งส่ิงมีชีวิตออกเป็นอาณาจกัร เช้ือราเคยถูกรวมไวใ้นอาณาจกัรพืช ต่อมาได้
ถูกจดัตั้งเป็นอาณาจกัรเช้ือราโดยเฉพาะ  

 

ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ราวทิยา 

2.  จงบอกความส าคญัของเช้ือรามาอยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

รูปร่างและโครงสร้างของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

2.1  รูปร่างและโครงสร้างทัว่ไปของรา 

2.2  โครงสร้างของเซลลเ์ส้นใยรา 

2.3  โครงสร้างของเซลลย์สีต ์

2.4  โครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นใยราเพื่อท าหนา้ท่ีพิเศษ 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

บทปฏิบติัการท่ี 2 สัณฐานวทิยาของรา   (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายรูปร่างและโครงสร้างทัว่ไปของราได ้

2.  อธิบายโครงสร้างของเซลลร์าและยสีตไ์ด ้

3.  อธิบายโครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นใยราเพื่อท าหนา้ท่ีพิเศษได ้

4.  ท าเทคนิค slide culture เพาะเล้ียงเช้ือราได ้

5.  ท  าสไลดก่ึ์งถาวรจากเช้ือราได ้

6.  ศึกษารูปร่างและโครงสร้างของราจากสไลดก่ึ์งถาวรได ้

7.  เขียนบนัทึกลกัษณะโคโลนีของเช้ือราและยสีตบ์นอาหารเพาะเล้ียงได ้

8.  ยอ้มสีเส้นใยราและเซลลย์สีตไ์ด ้

9.  บ่งช้ีรูปร่างและรูปแบบการสืบพนัธ์ุของเซลลย์สีต ์

10.  บ่งช้ีเส้นใยราแบบมีผนงักั้นหรือไม่มีผนงักั้น โครงสร้างของกา้นชูสปอร์ 
รูปร่างของสปอร์ สีของสปอร์ได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation 

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ      
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนลงมือท าเทคนิค slide culture เพาะเล้ียงเช้ือรา  

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนลงมือท าสไลดก่ึ์งถาวร 

6.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนตรวจดูรูปร่างและโครงสร้างของราจากสไลดก่ึ์งถาวร
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงธรรมดา 

7.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนสังเกตและบนัทึกลกัษณะโคโลนีของเช้ือราบน
อาหารเพาะเล้ียง 

8.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนยอ้มสีเส้นใยราและเซลลย์สีต์ 
9.  การท าปฏิบติัการ ตรวจดูรูปร่างและรูปแบบการสืบพนัธ์ุของเซลลย์สีต ์ภายใต ้           

กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงธรรมดา 

10.  การท าปฏิบติัการ เส้นใยราแบบมีผนงักั้นหรือไม่มีผนงักั้น โครงสร้างของ
กา้นชูสปอร์ รูปร่างของสปอร์ สีของสปอร์ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงธรรมดา 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งเช้ือราท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA ไดแ้ก่ Rhizopus, Aspergillus, 

Penicillium, Fusariumและ Saccharomyces 

4.  ตวัอยา่งผลไมสุ้ก หรือขนมปัง ท่ีข้ึนรา 

5.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียน 

3.  ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ส่งสไลดก่ึ์งถาวรโครงสร้างของรา 

5.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองทา้ยบทปฏิบติัการ 

6.  ส่งสรุปผลการทดลองในบทปฏิบติัการ 

7.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียน ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  การบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  สไลดก่ึ์งถาวรโครงสร้างของรา มีความสะอาดเรียบร้อยและมองเห็น
โครงสร้างราภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ไดช้ดัเจน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  บนัทึกผลการทดลองลงใน ตารางบนัทึกผลการทดลองทา้ยบทปฏิบติัการ     
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

6.  สรุปผลการทดลองในบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

7.  ตอบทา้ยบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่2 

รูปร่างและโครงสร้างของรา 

 

เช้ือราประกอบด้วยกลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีมีรูปร่างและโครงสร้างท่ีหลากหลาย    
เช่น ราเมือก ราน ้ า ราเส้นสาย ยีสต์ และเห็ด (ภาพท่ี 2.1) ซ่ึงมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งเฉพาะ   
ในบทน้ีจะกล่าวถึง รูปร่างและโครงสร้างทัว่ไปของรา โครงสร้างของเซลล์เส้นใยรา 
เซลล์ยีสต์และโครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นใยราเพื่อท าหน้าท่ีพิเศษ 
การศึกษาลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของเช้ือราจะน ามาซ่ึงความรู้และความเขา้ใจ     
ในการด ารงชีวิต การเจริญเติบโต และบทบาทความสัมพนัธ์ของเช้ือรากับส่ิงมีชีวิต     
ชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ส าคญัในการศึกษาอนุกรมวธิานของเช้ือรา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างของราแบบเส้นสาย เซลลเ์ด่ียว และเห็ด 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

2.1 รูปร่างและโครงสร้างทัว่ไปของรา 

เดิมราถูกจดัเป็นพืชชั้นต ่าประเภทหน่ึง เน่ืองจากไม่พบรงควตัถุและโครงสร้าง
ร่างกายท่ีเป็น ราก ล าตน้และใบท่ีแทจ้ริง ไม่มีระบบท่อน าและท่ออาหารเหมือนพืชชั้นสูง 
ดงันั้นจึงเรียกโครงสร้างร่างกายของเช้ือราวา่ ทลัลสั (thallus) ซ่ึงมีอยู ่2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
แบบเส้นใยและ   แบบเซลล์เ ด่ียว ซ่ึงย ังสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยได้ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 
2543; นุกลู, 2551; วจิยั, 2546; สมจิตร, 2552 ; Alexopoulos & Mims, 1979) 
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2.1.1  แบบเส้นใย (hyphae; พหูพจน์ hypha) 
ลกัษณะเป็นท่อห่อหุ้มส่วนท่ีเป็นของเหลวและองค์ประกอบภายในเซลล ์ 

ด้ ว ย ผ นั ง เ ซ ล ล์  เ ส้ น ใ ย จ ะ มี ก า ร เ จ ริ ญ ยื ด ย า ว อ อ ก ไ ป ไ ม่ จ  า กัด  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี                        
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-30 ไมครอน ข้ึนอยู่กับชนิดของเ ช้ือรา                      
และสภาพแวดลอ้ม เส้นใยยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  แบบไม่มีผนงักั้น (nonseptate หรือ coenocytic hyphae) เส้นใยจะเป็น     
ท่อทะลุถึงกันมีไซโทพลาสซึมและนิวเคลียสต่อเน่ืองกนั พบเช้ือราท่ีมีวิวฒันาการต ่า       
(ภาพท่ี 2.2) ไดแ้ก่ เช้ือราในไฟลมั Chytridiomycota และ Zygomycota 

2)  แบบมีผนงักั้น (septate hyphae) ซ่ึงแบ่งเป็นมีนิวเคลียสอนัเดียวในแต่ละ
เซลล์ หรือมีนิวเคลียนหลายอันในแต่และเซลล์ พบเช้ือราท่ีมีวิว ัฒนาการสูงข้ึน            
(ภาพท่ี 2.2) คือ เช้ือราในไฟลัม Ascomycota, Basidiomycota และ Deuteromycota       

เส้นใยแบบน้ีมีหลายลกัษณะแล้วแต่ชนิดของผนังกั้น (septum; พหูพจน์ septa) ซ่ึงมี   
หลายลกัษณะดงัน้ี 

2.1)  ผนังกั้นท่ีมีช่องหรือรูเปิดอย่างง่ายๆ เพียงช่องเดียวและมี        
Woronin bodies ท าหนา้ท่ีอุดช่องได ้เม่ือเกิดอนัตรายต่อเซลล ์(ภาพท่ี 2.3 A) ซ่ึงพบเส้นใย
ท่ีมีลกัษณะแบบน้ีใน กลุ่มรา Ascomycetes 

2.2)  ผนงัท่ีมีช่องหรือรูเปิดเล็กหลายช่องเรียกวา่ micropores (ภาพท่ี 2.3B) 
ซ่ึงพบเส้นใยท่ีมีลกัษณะแบบน้ีในกลุ่มยสีต ์Saccharomycetes 

2.3)  ช่องหรือรูของผนังชนิดน้ี เกิดจากการสร้างผนงัเซลล์เส้นใยท่ีมี    
ปลายโครงสร้างแต่ละขา้งยื่นมาพบกนัมีลกัษณะคลา้ยโดนทัท าให้เรียกช่ือผนงัชนิดน้ีว่า               
dolipore septum และมีเยื่อซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น septal pore cap เรียกว่า parenthesome          
อยูโ่ดยรอบ (ภาพท่ี 2.3C) ซ่ึงพบเส้นใยท่ีมีลกัษณะแบบน้ีในกลุ่มรา Holobasidiomycetes 

และ Phragmobasidiomycetes 

2.4)  ผนงัท่ีมีโครงสร้างคลา้ยลอ้ลูกรอกมาอุดตนัช่องหรือรูเปิดไดเ้ม่ือ    
เกิดอนัตรายต่อเซลล์ เรียกว่า pulleywheel occlusion (ภาพท่ี 2.3 D) ซ่ึงพบเส้นใยท่ีมี
ลกัษณะแบบน้ีในกลุ่มรา Uredinales หรือ Telliomycetes 
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ภาพที ่2.2 เส้นใยแบบมีผนงักั้น และเส้นใยแบบไม่มีผนงักั้น 

ท่ีมา: http://www.answers.com 

ส าหรับเส้นใยแต่ละเส้นอาจถือได้ว่าเป็นแต่ละเซลล์ แม้ว่าจะเป็นเส้นใย    
ชนิดท่ีมีผนงักั้นแต่ละส่วนเรียกวา่ หอ้ง (component) เน่ืองจากส่วนประกอบต่างๆ ภายใน
เส้นใยสามารถเคล่ือนยา้ยจากห้องหน่ึงไปอีกห้องหน่ึงได้ ในกรณีเส้นใยหลายเส้น         
มารวมกลุ่มจะเรียกว่า mycelium (พหูพจน์ mycelia) ซ่ึงเส้นใยเหล่าน้ีจะมีการงอกจาก    
จุดก าเนิดออกไปทุกทิศทางโดยการแตกก่ิงกา้นเส้นใยออกไปเร่ือยๆ กลายเป็นโคโลนี
รูปร่างค่อนข้างกลม ดัง ท่ีพบเห็นทั่วไปในการเพาะเล้ียงเ ช้ือราในจานเพาะเช้ือ             
กรณีท่ี mycelium มีการอดัตวักันแน่นดูคล้ายเส้นใยขนาดใหญ่เป็นเส้นเดียวโดยมี        
ดา้นปลายท าหน้าท่ีคลา้ยปลายรากพืชเรียกว่า rhizomorph แต่ถ้ามีการอดัเรียงตวัคลา้ย
เน้ือเยื่อจะเรียกว่า plectenchyma ซ่ึงมีการแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการอดั    
เรียงตวั คือ 

1)  prosenchyma เป็นเส้นใยมาประสานกนัอยา่งหลวมๆ ยงัคงเห็นแต่ละ
เส้นใยพบในโครงสร้างท่ีเรียกวา่ stroma และดอกเห็ดทัว่ไป 

2)  pseudoparenchyma มีการอดัตวักนัแน่นของเส้นใยดูคลา้ยกบัเน้ือเยื่อพืช
ชนิด parenchyma พบในโครงสร้างท่ีเรียกวา่ sclerotium  
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ภาพที ่2.3 ชนิดของผนงักั้นแบ่งเซลลข์องเส้นใยรา 

ท่ีมา: Kendrick 1985 & 1992 

2.1.2  แบบเซลล์เดี่ยว 

เป็นลักษณะประจ าของราน ้ าบางชนิด (ภาพท่ี 2.4) และยีสต์ (ภาพท่ี 2.1)       
ซ่ึงภายในเซลล์เด่ียวน้ีมีส่วนประกอบหลักๆคล้ายคลึงกับท่ีพบในเส้นใย ในกรณี         
เซลล์ยีสต์ส่วนมากใช้เป็นตวัแทนเซลล์แบบยูคาริโอตเปรียบเทียบกับเซลล์แบคทีเรีย       
ท่ีเป็นตวัแทนของเซลลแ์บบโปรคาริโอต ลกัษณะเซลล์เด่ียวของเช้ือราบางชนิดอาจคงอยู่
ถ า ว ร  ห รื อ บ า ง ช นิ ด อ า จ เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ ป็ น แ บ บ เ ส้ น ใ ย ไ ด้  เ ช้ื อ ร า ท่ี มี                                   
การเปล่ียนแปลงรูปร่างไดเ้รียกวา่ dimorphic fungi ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มบางอยา่ง 
เช่น อากาศ อาหาร และอุณหภูมิ เป็นตน้ ส่วนมากพบในเช้ือราท่ีเป็นปรสิตในคนและ
สัตว์ มกัเรียกเช้ือราท่ีมีรูปร่างปกติเป็นเส้นใยแต่สามารถเปล่ียนรูปร่างเป็นเซลล์เด่ียว     
ได้ว่า yeast-like fungi ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นยีสต์ท่ีแทจ้ริง ตวัอย่างท่ีรู้จกักนัดีเช่น เช้ือรา    
Mucor  roxii ในท านองเดียวกันมียีสต์บางชนิดท่ีมีการแบ่งตวัออกเซลล์ใหม่                   
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ย ังไม่หลุดจากเซลล์เดิม มีการเรียงตัวกันดูคล้ายเป็นเส้นใยเรียกว่า เส้นใยเทียม 
(pseudomycelium) แสดงดงัภาพท่ี 2.5  เป็นลกัษณะปกติท่ีพบในเช้ือยีสต ์Candida  spp. 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 ลกัษณะเซลลเ์ดียวของราน ้าบางชนิด 

ท่ีมา: http://www.pnwfungi.org 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ลกัษณะเส้นใยเทียมของยสีตบ์างชนิด 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

 



22 

 

2.1.3  โครงสร้างเห็ด 

เห็ดคือรากลุ่มหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่มองเห็นลักษณะภายนอกด้วยตาเปล่า        
ไดช้ดัเจน เห็ดเป็นแทลลสัท่ีเกิดจากการรวมกนัของเส้นใยราจ านวนมาก เกิดเป็นเน้ือเยื่อ
รวมตัวกันเป็นโครงสร้างต่างๆ ประกอบกันจนเป็นเห็ดหรือดอกเห็ด (ภาพท่ี 2.6)          
ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี  หมวกดอกเห็ด ครีบใตห้มวกดอก อาจมีลกัษณะเป็นท่อ รู 
ซ่ีฟันหรือแบนเรียบ กา้นดอกเห็ด อาจมีวงแหวน โคน และปลอกหุ้มโคน เพื่อท าหน้าท่ี  
ในการสร้างหน่วยสืบพนัธ์ุหรือสปอร์ เห็ดจดัเป็นราท่ีมีวิวฒันาการสูงกว่าราชนิดอ่ืนๆ   
พบไดใ้นกลุ่มรา Ascomycota และ Basidiomycota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 โครงสร้างดอกเห็ดทัว่ไป 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Pacioni, G. 1981 

2.2  โครงสร้างของเซลล์เส้นใยรา 

เช้ือราเป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลลแ์บบยคูาริโอตมีนิวเคลียสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสท่ีเห็น
เด่นชัด ยงัมีส่วนประกอบต่างๆ ภายในเซลล์เช่นเดียวกับส่ิงมีชีวิตชั้ นสูงทั่วๆ ไป          
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(กิตติพนัธ์ุ, 2546; ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุ
กูล, 2551; ราชบณัฑิตสถาน, 2539; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552 ; Alexopoulos, Mims & 

Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 1979; Cowan, 2015; Cowan, 2015; Cowan & 

Talaro, 2006; Nicklin et. al., 1999; Norton, 1981; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; 

Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัน้ี 

2.2.1  ผนังเซลล์ (Cell wall) โครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเปลือกแข็งห่อหุ้ม 
โครงสร้างอ่ืนๆ ของเช้ือรา ประกอบดว้ยสารเคมีหลายชนิดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ไคติน กลูแคน 
เซลลูโลส เป็นต้น ซ่ึงปริมาณของสารดังกล่าวจะแตกต่างกนัออกไปแล้วแต่กลุ่มของ     
เช้ือรา ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 สารเคมีดังกล่าวมีการจับเรียงตัวกันเป็นสายยาว            
และรวมกนัเป็นมดัคลา้ยสายเคเบิล เรียกวา่ fibrillar components ซ่ึงจะมีการเช่ือมต่อกนั
เป็นตาข่ายร่างแหเรียงซ้อนกันเป็นชั้ นๆ นอกจากน้ียงัมีสารพวกโปรตีนและน ้ าตาล       
บางชนิดเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบจบักันเป็นชั้ นเมือกใสๆ หรือก้อนเมือกเยิ้ม       
เป็นมนั เรียก matrix component ฝังตวัหรือยึดเกาะกบัตาข่ายร่างแหดงักล่าวน้ีอีกดว้ย 
(ภาพท่ี 2.7) การพบองคป์ระกอบของน ้ าตาลต่างชนิดในผนงัเซลล์นอกจากมีผลโดยตรง
กบัความแขง็แรงของเซลลเ์ช้ือราแต่ละกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัแลว้ 
ยงัพบว่ามีผลต่อความแตกต่างในรูปแบบการตอบสนองทางระบบภูมิคุม้กนัของมนุษย ์   
ท่ีมีต่อเช้ือราก่อโรคไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะน ้ าตาลในกลุ่ม mannans, galactomannans และ 
rhamnomannans ในผนังเซลล์ของเช้ือราชนิดเดียวกันเม่ืออยู่ในสภาพต่างกัน เช่น         

เป็นเส้นใย เป็นเซลล์เ ด่ียว  หรือในส่วนของก้านชูสปอร์ และสปอร์ ต่างก็มีชนิด            
และปริมาณสารเคมีแตกต่างกนัออกไปดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 ซ่ึงได้ศึกษากบัเช้ือรา 
Mucor  rouxii 
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ตารางที ่2.1 ประเภทของโพลีแซคคาไรดท่ี์ส าคญัท่ีพบในผนงัเซลล์ของเช้ือราในแต่ละไฟลมั 

Phylum (กลุ่ม) fibrillar components matrix component 

Oomycota (Phytophthora) Cellulose; β-(1,3)- β-(1,6)-glucans glucan 

Chytridiomycota (Allomyces) Chitin; glucan glucan 

Zygomycota (Mucor) Chitin; Chitosan Polyglucoromic acid; 

glucuromanoporteins 

Ascomycota/Deuteromycota 

(Fusarium) 

Chitin; β-(1,3)- β-(1,6)-glucans α-(1,3)-Glucan; 

galactomanoporteins 

Ascomycota (Saccharomyces) Glucan, Mannan - 

Basidiomycota (Coprinus) Chitin; β-(1,3)- β-(1,6)-glucans α-(1,3)-Glucan; 

xylomanoporteins 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Deacon, 1997;  Webster  and Weber, 2007 

ความหนาโดยเฉล่ียของผนงัเซลล์ส่วนปลายเส้นใยประมาณ 50 นาโนเมตร               
ส่วนเส้นใยท่ีเจริญเตม็ท่ีแลว้มีความหนาเฉล่ียประมาณ 100-150 นาโนเมตร ในส่วนต่างๆ          
ของเส้นใยและสปอร์มกัจะพบวา่มีสีเขม้ เน่ืองจากมีสารพวกเมลานินและไขมนัสะสมอยู่
ตาม    ผนงัเซลลข์องเส้นใยคลา้ยคลึงกบัการสะสมลิกนินในพืชชั้นสูงท าใหช่้วยกรองแสง 
UV ใหก้บั  เส้นใยได ้นอกจากน้ีไขมนัท่ีพบตามผนงัเซลลย์งัท าใหเ้ส้นใยทนต่อความแห้ง
แลง้ได ้หน้าท่ีโดยรวมของผนงัเซลล์ นอกจากจะเป็นเปลือกนอกสุดช่วยห่อหุ้มให้เซลล์
คงรูปอยู่ไดแ้ล้ว ยงัเป็นทางผ่านเขา้ออกของสารอาหาร น ้ าและเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อย
อาหารภายนอกเซลล์ นอกจากนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบัขบวนการเจริญเติบโตของเส้นใย หรือ
การแบ่งเซลลใ์หม่ของเช้ือราอีกดว้ย 
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ตารางที่ 2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของผนงัเซลล์เช้ือรา Mucor  rouxii ท่ีพบชนิดและ
ปริมาณแตกต่างกนัในระยะการเจริญต่างๆ โดยแสดงเป็นค่าร้อยละต่อน ้าหนกัเซลลแ์หง้ 

องคป์ระกอบ 

(และสารเคมีหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ระยะท่ีเป็น
เซลลย์สีต ์

ระยะท่ี
เป็นเส้นใย 

กา้นชู 

สปอแรง
เจียม 

สปอร์ 

N-acetylglucosamine (chitin) 8 9 16 12 

Glucosamine (chitosan) 28 33 21 10 

Mannose (mannans) 9 2 1 5 

Glucoronic acid 

(glucoronans) 

12 12 25 2 

Glucose (glucans) 0 0 <1 43 

Other sugar 4 5 3 5 

Protein 10 6 9 16 

Melanin 0 0 0 10 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Deacon, 1997 
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ภาพที ่2.7 แผนภาพแสดงการจดัเรียงของสารประกอบเคมีของผนงัเซลลเ์ส้นใยท่ี
เจริญเตม็ท่ีของเช้ือ Neurospora  crassa  

    (a) β-(1,3)และβ-(1,6) glucan เกาะอยา่งไม่เป็นระเบียบ 

    (b) glycoprotein เกาะเป็นตาข่าย 

    (c) โปรตีน 

    (d) ไคติน 

    (e) เยือ่หุม้เซลล ์

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Deacon, 1997 

 

2.2.2  เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) เป็นเยื่อบางๆ อยู่ถดัจากผนังเซลล ์            
มีโครงสร้างคลา้ยกบัเยื่อหุ้มเซลล์ของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ กล่าวคือ ประกอบด้วยไขมนัและ
โปรตีน โดยไขมนัท่ีพบส่วนมากจะเป็นสารพวกฟอสฟอลิปิด ชนิดท่ีเป็นสาร ergosterol 

ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตพวกสัตวเ์ป็นสาร cholesterol ท่ีมีการเรียงตวัเป็นสองชั้น แต่ละชั้น     
จะหนัส่วนหางท่ีไม่รวมตวักบัน ้ า (hydrophobic) เขา้หากนั ส่วนหวัท่ีเป็นส่วนรวมตวักบั
น ้า (hydrophilic) จะหนัออกดา้นนอกส่วนโปรตีนจะแทรกระหวา่งชั้นไขมนัดงักล่าวหรือ
ปกคลุมกลุ่มของชั้นไขมนั บางส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์อาจจะโป่งยื่นเขา้มาในเซลล์เรียกว่า 
lamosome ซ่ึงมีรูปร่างไดห้ลายแบบ เช่น เป็นกอ้นพองกลมหรือแตกเป็นถุงเล็กๆ มกัพบ
ลาโมโซมไดต้ามโครงสร้างท่ีเรียกวา่ haustorium หนา้ท่ีของลาโมโซมยงัไม่ทราบแน่ชดั 
แต่เขา้ใจว่ามีส่วนช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนหน้าท่ีหลักของเยื่อหุ้มเซลล ์
ได้แก่ ช่วยห่อหุ้มโพรโทพลาสซึมไว้ทั้ งหมด เป็นทางผ่านเข้าออกของสารต่างๆ           
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เข้า สู่ เซลล์ โดยอาจยอมหรือไม่ยอมให้สารเคมีบางชนิดผ่านเข้าสู่ เซลล์ เรียกว่า 
Sermiability ในยีสตบ์างชนิดพบวา่สารสเตอรอลส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของ ergosterol และ 
zymosterol ท่ีพบตามเยื่อหุ้มเซลล์ในปริมาณมากเป็นพิเศษมีส่วนช่วยท าให้ยีสต์ทน       
ต่อแอลกอฮอลท่ี์ระดบัความเขม้ขน้สูงๆ ได ้

2.2.3  ไรโบโซม (Ribosome)  เป็นอนุภาคเล็กๆ พบกระจายอยู่ทั่วไป                 
ในโพรโทพลาสซึมหรือพบเกาะติดกบัโครงสร้างอ่ืนๆ ของเซลล์ ประกอบดว้ย rRNA 

และโปรตีน โดยมีการจบัตวักนัเป็นหน่วยยอ่ยสองหน่วย คือ หน่วยเล็ก (40S) และหน่วย
ใหญ่ (60S) ไรโบโซมท่ีพบในเช้ือรามีสองชนิด คือ ไรโบโซมในไซไทพลาสซึม (80S) 
และไรโบโซมในไมโทคอนเดรีย (70S) ไรโบโซมท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์
โปรตีน โดยท างานร่วมกบั mRNA และ tRNA 

2.2.4  เอนโดพลาสมิกเรทิคิวลัม (Endoplasmic recticulum, ER) เป็นโครงสร้าง
แบบ unit membrane ท่ีมีเยื่อบางๆ ห่อหุ้มอยู่ มีรูปร่างอาจเป็นช่องแคบๆ มีลกัษณะ
แตกต่างกนั หรือบางคร้ังดูคล้ายเป็นท่อเล็กๆ มีแขนงมากมาย บางบริเวณจะพองออก   
เป็นถุงแบนๆ เยือ่หุม้ของ ER มีการเช่ือมติดต่อกบัเยื่อหุ้มนิวเคลียส เยื่อหุ้มของโกลจิบอดี 
และเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างของ ER น้ีมีความสัมพันธ์กับไรโบโซมอย่างมาก              
โดยสามารถแบ่ง ER ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ rough ER; RER เป็นชนิดท่ีมีไรโบโซมเกาะ     
เป็นจ านวนมากและ smooth ER; SER เป็นชนิดท่ีไม่มีไรโบโซมเกาะติดหรือมีอยูเ่ป็น
จ านวนนอ้ย 

โดยเฉพาะ RER จะพบมากในเซลล์ท่ีมีกิจกรรมเมแทบอลิซึมแข่งขนั
เท่านั้ น เช่น บริเวณปลายเส้นใยของเช้ือรา (hyphal tip) เป็นต้น หน้าท่ีของ ER              

โดยภาพรวมเก่ียวข้องกบัการสังเคราะห์และท าการขนส่งสารเคมีต่างๆ ภายในเซลล์
รวมทั้งขนส่งจากภายในเซลล์สู่ภายนอกเซลล์ด้วย โดยพบว่า RER เป็นบริเวณท่ีมี         
การสังเคราะห์โปรตีนซ่ึงจะถูกขนส่งไปต าแหน่งต่างๆ ภายในเซลล์ต่างๆ ต่อไป          
ส่วน SER เป็นบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ไขมนัและเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ซ่ึงจะมีการขนส่งต่อไปยงัโครงสร้างโกลจิบอดีต่อไป 

2.2.5  โกลจิบอดี (Golgi body) เป็นโครงสร้างแบบ unit membrane มีเยื่อบางๆ 
ห่อหุ้มอยู่ โดยมีลกัษณะเป็นจานซ้อนกนัเป็นตั้งๆ จานเหล่านั้นท่ีจริงแลว้เป็นถุงแบนๆ 
ภายในมีของเหลวบรรจุอยูท่ ั้งสองขา้งของถุงยื่นออกไปเป็นห่อหรือเป็นถุงเล็กๆ เรียกว่า 
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vesicle หน้าท่ีของโกลจิบอดี คือท าการขนส่งสารเคมีต่างๆ เพื่อส่งออกนอกเซลล์หรือ  
เพื่อการสร้างผนงัเซลลใ์หม่ 

2.2.6  ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) โครงสร้างกอ้นกลม รี หรือเป็นแท่ง ถูก
ห่อหุ้มดว้ย unit membrane โดยเยื่อชั้นในจะยื่นเวา้เขา้ไปขา้งในเรียกวา่ cristae อาจเป็น
แผ่นบางยาวเรียกว่า lamellate หรือท่อเรียกว่า tubular โดยในเช้ือราท่ีแทจ้ริงและสัตว ์    
จะพบ cristae เป็นแบบแผ่นบางยาวขนานในแนวนอน ส่วนในเช้ือราในอาณาจักร 
Straminipila และพืชจะพบ cristae เ ป็นแบบท่อ หน้า ท่ีของไมโทคอนเดรีย                    
คือการสร้างพลงังานพบได้มากบริเวณท่ีมีกิจกรรมของเซลล์แข่งขนั เช่น บริเวณปลาย 
เส้นใย เป็นตน้ 

2.2.7  นิวเคลียส (Nucleus) โครงสร้างกอ้นกลม ขนาดประมาณ 2-3 ไมครอน       
มีลกัษณะส าคญัท่ีพิเศษไปจากส่ิงมีชีวติอ่ืนคือในขณะท่ีมีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส 
จะยงัคงเหลือเยื่อหุ้มนิวเคลียสตลอดระยะการแบ่งตวัออกเป็น 2 นิวเคลียส ซ่ึงท าให้        
ดูคลา้ยดมัเบลล ์การท่ียงัคงมีเยือ่หุม้นิวเคลียสเหลืออยูน้ี่พบวา่มีขอ้ดีคือ ช่วยป้องกนัไม่ให้
สารพนัธุกรรมแยกออกจากกัน ขณะท่ีมีการแบ่งส่วนไซโตพลาสซึมขอเงซลล์ใหม่      
และในกรณีเส้นใยท่ีไม่มีผนงักั้นนบัวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจากมีนิวเคลียสมากมาย
กระจัดกระจายอยู่ทั่วภายในเส้นใยเดียวกัน การเพิ่มจ านวนนิวเคลียสท่ีแตกต่างกัน         
จะไม่สับสนกนัเอง ส่วนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเป็นแบบเดียวกบัส่ิงมีชีวิตชนิด
อ่ืน ส าหรับในเส้นใยท่ีมีผนงักั้นนิวเคลียสแยกออกไปอยูใ่นแต่ละห้องจ านวน 1-2 กอ้น 
โดยปกตินิวเคลียสของเช้ือราจะเป็นแบบ haploid ตลอดชั่วชีวิต ยกเวน้เฉพาะตอน       
ผสมกันเป็นไซโกตซ่ึงจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้ นมากในสภาพท่ีเป็นแบบ diploid    

อย่างไรก็ตามมีเช้ือราบางชนิดท่ีมีนิวเคลียสแบบดิพลอยด์ในช่วงระยะยาวนานคลา้ยกบั   
ท่ีพบในส่ิงมีชีวิตชั้นสูงอ่ืนๆ เช่น Allomyces (Oomycota) และยีสต์บางชนิด ในเช้ือรา       
ท่ีต่างชนิดก็มีจ  านวนโครโมโซมไม่เท่ากนั บางชนิดตลอดวงจรชีวิตมีโครโมโซมแบบ 
diploid เช่น เช้ือราส่วนใหญ่ในไฟลมั Oomycota แต่บางชนิดก็มีโครโมโซมสลบักนั
ระหว่างชีวิตแบบ haploid และ diploid เช่น Allomyces และ Saccharomyces หน้าท่ีของ
นิวเคลียสเป็นศูนยก์ลางควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของเซลล ์เช่นการเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ 
เป็นตน้  
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2.2.8  แวคคิวโอล (Vacuole) ถุงกลมแบบ unit membrane ผนงัห่อหุ้มชั้นเดียว
เรียกว่า tonoplast มีขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่ แวคคิวโอลมีสารเคมีหลายประเภท
บางชนิดเป็นเม็ดสีต่างๆ อยูใ่นรูปผลึกหรือสารแขวนลอย ส่วนมากพบอาหารสะสมพวก
ไกลโคเจน ขณะท่ีมีการแบ่งเซลล์แวคคิวโอลจะเพิ่มจ านวนมากมีลกัษณะเป็นถุงเล็กๆ  
เกิดจากการแตกหน่อ (budding) จาก ER หรือ โกลจิบอดี ในราเมือกบางชนิดแวคคิวโอล
ท่ีพบจะเก่ียวข้องกับกระบวนการกิน    แบบอะมีบา โดยจะโอบล้อมรอบอาหารแล้ว   
หลุดออกมากลายเป็นแวคคิวโอล และจะถูกน ้ ายอ่ยภายในแวคคิวโอลยอ่ยอาหารดงักล่าว
จนหมด 

2.2.9  ไมโครบอดี (Microbodies) ถุงเล็กๆ แบบ unit membrane มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว
เรียกว่า cytosome มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 ไมครอน ภายในบรรจุเอนไซม์
หลายชนิด เช่น catalse, peroxidase และ glycolate oxidase เป็นตน้ หนา้ท่ีของไมโครบอดี
เก่ียวขอ้งกบัการย่อยสลายไขมนั และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารเคมีหลายชนิด
เช่น glyoxylate cycle, purine, methanol, amine และการสังเคราะห์ออกซาเลต บางคร้ัง
พบไมโครบอดีมีการบรรจุสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเมแทบอลิซึมเพียงบางส่วน 
ดังนั้นจึงต้องท างานร่วมกับโครงสร้างอ่ืนด้วยโดยเฉพาะไมโทคอนเดรีย นอกจากน้ี       
ไมโครบอดีอาจมีช่ือเรียกได้หลายแบบตามประเภทของสารเคมีท่ีบรรจุอยู่ภายใน เช่น 
glyoxysomes กรณีมีสารเคมีเก่ียวข้องกับ glyoxylate cycle หรือ peroxisomes              
กรณีมีเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลาย peroxidase 

2.2.10  ไซโตสเคอเลอตัน  (Cytoskeleton)  เป็นช่ือเรียกโครงสร้างภายใน           
ไซไทพลาสซึมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค ้าจุนหรือความแข็งแรงของเซลล์เปรียบเสมือนเป็น
โครงกระดูก เป็นโครงสร้างท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาไดใ้นกระบวนการด ารงชีวิตของ
เซลล์  เ ช่น เพื่อการเค ล่ือนท่ีของแฟลกเจลลัม  การขนส่งสารเคมีภายในเซลล ์                 
และการป้องกนัเซลล์จากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีแรงดนั   สูง เป็นตน้ ในกรณีของ  
เ ช้ือราท่ี เป็นแบบเส้นใยและแบบเซลล์ยีสต์พบว่ามีโครงสร้างท่ีถูกจัดว่าอยู่พวก              
ไซโตสเคอเลอตนัท่ีส าคญัอยู ่2 ชนิด คือ microtubule และ actin 

1)  microtubule ลกัษณะท่อนตรงขนาดสั้ นๆ ต่อกนัเป็นสายใยเรียง     
ไปตามแนวยาวของเส้นใยเช้ือรา เกิดจากการรวมตวัของโปรตีนท่ีมีลักษณะเป็นท่อ     
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 25 นาโนเมตรท่ีเรียกว่า tubulin มีหน้าท่ีเก่ียวกับ        
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การขนส่งออกาเนลลอ่ื์นๆ โดยเฉพาะนิวเคลียส เช่น ในกระบวนการแบ่งเซลล์จะเก่ียวกบั
การแยกตวัของโครโมโซม และโครงสร้างท่ีเป็นถุงท่ีห่อหุ้มสารเคมี ท่ีถูกสร้างภายใน
เซลลเ์พื่อใชใ้นการสร้างผนงัเซลลใ์หม่ 

2)  actin กอ้นโปรตีนจบัยึดกนัเป็นเส้นสาย ภายในเส้นใยของเช้ือรา
โดยเฉพาะตรงส่วนปลายสุดของเส้นใย จับตัวกันอย่างแน่นตรงกลางของต าแหน่ง          
ท่ีเรียกวา่ Spitzenkörper ซ่ึงเป็นต าแหน่งดา้นปลายท่ีพบการสะสมของ secretory vesicle 

ท่ีถูกส่งมาจาก ER หรือ โกลจิบอดี พบการสะสมของ actin อย่างเห็นได้ชดัในราน ้ า        
ในไฟลมั Oomycota เช่น จีนัส Saprolegnia ผลจากการท่ีกา้นปลายเส้นใยมีการเจริญ      
ยืดยาวออกไปเร่ือยๆ จึงสรุปได้ว่า actin มีส่วนช่วยปกป้องและค ้าจุนเส้นใยให้แข็งแรง
ขณะท่ีตอ้งเผชิญกบัแรงดนัสูงๆ จากภายนอก สาย actin จะถูกสร้างและส่งมาอยูบ่ริเวณ
ดา้นปลายเส้นใยและค ้าจุนส่วนของผนงัเซลล์ท่ีก าลงัยืดยาวออกไปคลา้ยกบัไมค้  ้า    ใน
การก่อสร้างก าแพงหรือฝาบา้น 

2.2.11  แฟลกเจลลัม (Flagellum) โครงสร้างน้ีพบเฉพาะในเช้ือราน ้ าท่ีสร้าง 
zoospore มีลกัษณะคลา้ยหางหรือแส้ท่ีโบกพดัให้สปอร์เคล่ือนท่ีไปได ้โครงสร้างภายใน
ของ flagellum แบ่งได้ 2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นส่วนท่ี flagellum ฝังเข้าไปในเซลล์   
zoospore ท่ีมีความยาวไม่มากนกัเรียกวา่ kinetosome ซ่ึงมีการจดัเรียงตวัของ microtubule 

เป็นแบบท่อสามท่อจ านวน 9 ชุด เรียงต่อกนัคลา้ยวงลอ้เกวียน ตรงกลางไม่มี microtubule 
เรียกการเรียงตัวแบบน้ีว่า 9(3)+0 ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของหางเรียกว่า axoneme            

เม่ือตดัตามขวางจะเห็นการจดัเรียงตวัของ microtubule แบบเป็นท่อคู่จ  านวน 9 คู่ และ        
ตรงกลางมี 1 คู่ เรียกการเรียงตวัแบบน้ีวา่ 9(2)+2 Flagellum ท่ีพบใน zoospore มีอยูส่อง
ชนิด คือ 

1)  whiplash flagellum ลกัษณะเป็นหางยาว ส่วนโคนจะมีขนาดใหญ่และ
แข็งแรงกว่าส่วนปลายแคบเล็กเรียวลงในทนัทีและยืดหยุ่นได้ (ภาพท่ี 2.8) เน่ืองจาก 
microtubule 2 เส้นท่ีอยูต่รงกลางยาวกวา่ microtubule ท่ีลอ้มรอบอีก 9 คู่ 

2)  tinsel flagellum ลกัษณะเป็นหางยาวเท่ากนัตลอดเส้น และมีขน      
เส้นเล็กๆ ซ่ึงเรียกว่า tripartite tubular hairs (TTHs) หรือ ขนท่ีมีลกัษณะเป็นท่อยาว      
(ภาพ ท่ี  2.8) แ บ่ ง เ ป็ นส า ม ส่ ว น จะ เ ห็ นว่า ส่ ว นโ ค น จะ เ ป็ น รู ป ก รว ย ยึ ด ติ ดกับ                     
ตวัแฟลกเจลลมั ส่วนท่ีสองเป็นท่อกลมเหยียดยาวตรงภายในประกอบดว้ยสายไฟเบอร์     
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2 สายพนัขดกนัเป็นเกลียว ส่วนปลายสุดจะเป็นเส้นใยไฟเบอร์ท่ีแตกเป็นสองก่ิงสั้ นๆ 
ส่วนของ TTHs จะยื่นไปด้านข้างในลักษณะตั้ งฉากทั้ งสองด้านของ flagellum            
เกือบตลอดทั้งเส้นช่วยท าหนา้ท่ีพดัโบกใหเ้กิดกระแสน ้าไหลไปขา้งหลงั ท าใหก้ารวา่ยน ้ า
ของ zoospore รวดเร็วข้ึน นอกจากยงัช่วยท าให้อาหารเขา้มาใกลเ้ซลล์เพื่อดูดซึมเขา้มา   
ในเซลล์ไดอี้กดว้ยและต าแหน่งของ flagellum น้ีใชเ้ป็นเกณฑ์ส าคญัในการจดัหมวดหมู่
ของเช้ือราท่ีอาศัยอยู่ในน ้ าในอาณาจักร Straminipila ในไฟลัม Chytridiomycota         

และกลุ่มราเมือกบางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 รูปร่างแฟลกเจลลมัแบบ whiplash flagellum และ tinsel flagellum 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

 

2.3  โครงสร้างของเซลล์ยสีต์ 

ยีสต์เป็นราท่ีส่วนใหญ่มีการด ารงชีวิตเป็นเซลล์เด่ียว มีรูปร่างหลายแบบคือ    
กลม รี รูปไข่ สามเหล่ียม รีและปลายดา้นหน่ึงแหลม ทรงกระบอกท่ีมีปลายมน รูปร่าง
แบบมะนาวฝร่ัง รูปคนโฑหรือฟลาสก์ ยาวเป็นสาย (ภาพท่ี 2.9) ขนาดของเซลล์ยีสต์     
ผนัแปร ความยาวของเซลล์ระหว่าง 2-50 ไมครอน ความกวา้งของเซลล์ระหว่าง             
1-10 ไมโครเมตร ข้ึนกบัชนิดของยีสต์ เซลล์ยีสต์ประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ ดงัน้ี   
(สาวติรี, 2549)  คือ 
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ภาพที ่2.9 รูปร่างลกัษณะสัณฐานวทิยาของเซลลย์สีต ์

ท่ีมา: สาวติรี, 2549 

2.3.1  ผนังเซลล์ มีความหนาประมาณ 100-200 นาโนเมตร และมีน ้ าหนัก         
10-25 เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนักเซลล์แห้ง ประกอบด้วยโพลิแซกคาร์ไรด์ประมาณ            
80-90เปอร์เซ็นต์ของผนังเซลล์ โดยส่วนใหญ่เป็นกลูแคนและแมนแนน ส่วนน้อยเป็น    
ไคติน กลูแคนเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสอยู่ท่ีด้านในของผนังเซลล์ เป็นส่วนประกอบ 
ของผนังเซลล์ท่ีเก่ียวกับการก าหนดรูปร่างและท าให้เซลล์คงรูปร่าง แมนแนนเป็น        
โพลิแซกคาร์ไรด์ท่ีมีแมนโนสเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ่อยู่ท่ีด้านนอกของ      
ผนังเซลล์ ท าหน้า ท่ียึดเกาะส่วนประกอบต่างๆ ของผนังเซลล์ให้คงอยู่ด้วยกัน             
ปกติจะเกาะอยู่กบัโปรตีนโดยพนัธะโควาเลนต์เรียกว่า แมนโนโปรตีน ส่วนไคตินเป็น  
พอลิเมอร์ของ N-acetylglucosamine พบมาท่ีผนังกั้ นแยกหน่อออกจากเซลล์แม่               
ท่ีบริเวณรอยแผลจากการแตกหน่อ (ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) นอกจากโพลิแซกคาร์ไรด์  
แลว้องค์ประกอบส่วนน้อยท่ีพบในผนงัเซลล์ยีสต์คือ โปรตีน ไขมนั และสารอนินทรีย์
ฟอสเฟต 

2.3.2  เยื่อหุ้มเซลล์ มีความหนาประมาณ 7.5 นาโนเมตร มีบางส่วนของ           
เยื่อหุ้มเซลล์ยื่นเข้าไปในไซโทพลาสซึมซ่ึงท าให้ต่างจากเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย      
ส่วนท่ียืน่เขา้ไปน้ีมีความยาวแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิด อายุ และระยะการเจริญของเซลล ์
ถึงแมว้า่เซลล์เปล่ียนเป็นโปรโตพลาสก็ยงัตรวจพบส่วนท่ียื่นเขา้ไปในไซโทพลาสซึมน้ี
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เช่นกนั แต่ส่วนท่ียื่นเข้าไปน้ีมกัไม่พบในหน่อท่ีมีอายุน้อย ส่วนประกอบทางเคมีของ    
เยือ่หุม้เซลลย์สีต ์เป็นไขมนั 2 ชั้นและมีโปรตีนท่ีขดเป็นกอ้นกลมๆ กระจายอยู ่โดยไขมนั
พบเป็นส่วนใหญ่เป็นชนิดฟอสโฟลิพิด ชนิดท่ีพบมาคือ ฟอสฟาทิดิลคอลีนและ        
ฟอสฟาทิดิลเอทานอลามีน (ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) 

หนา้ท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์คือ เป็นตวัก าหนดวา่สารใดผา่นเขา้หรือออกจาก
ไซโทพลาสซึมได ้โดยเลือกน าสารอาหารบางชนิดเขา้สู่เซลล์ เช่น น ้ าตาล กรดอะมิโน 
และวิตามิน รวมทั้งควบคุมการปลดปล่อยสารบางชนิดออกจากเซลล์ เช่น เอทานอล    
และสารอ่ืนๆ ท่ีสร้างจากการหมกั โดยโมเลกุลท่ีไม่มีประจุบางชนิด เช่น น ้ า ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ กรดแอซีติกท่ีไม่แตกตัวและเอทานอล สามารถเคล่ือนท่ีผ่าน      
เซลล์ไดค้่อนขา้งอิสระ ในขณะท่ีไอออนและโมเลกุล ส่วนใหญ่ไม่สามารถเคล่ือนท่ีผา่น
ผนังเซลล์ได้ นอกจากนั้นยงัช่วยป้องกันการสูญเสียสารประกอบท่ีมีความเข้มข้นต ่า     
จากไซโทพลาสซึม หน้าท่ีอีกอย่างคือการน าเขา้น ้ าตาล แหล่งไนโตรเจน และไอออน    
โดยวธีิการขนส่งแบบใชพ้ลงังาน 

2.3.3  เพอริพลาสซึม อยู่ระหว่างผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ เรียกอีกอย่างว่า
ช่องวา่งเพอริพลาสมิก เพอริพลาสซึมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโปรตีนท่ีไม่สามารถแทรก
ผ่านผนังเซลล์ออกไปได้ เช่น แมนแนนโปรตีน รวมทั้ งเอนไซม์ คือ อินเวอร์เทส         
และแอซิดฟอสฟาเทส ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของซับสเตรตท่ีไม่สามารถผ่าน      
เยือ่หุม้เซลลเ์ขา้ไปภายในเซลลไ์ด ้

2.3.4  นิวเคลียส รูปร่างกลมรี (ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 1.5 ไมโครเมตร เป็นโครงสร้างของยีสต์ท่ีเห็นได้ชัดด้วยกล้องจุลทรรศน์     
แบบเฟสคอนทราสต ์นิวเคลียสแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

1)  นิวคลีโอลสั ทึบแสงมากกว่า รูปร่างแบบเลนส์หรือแบบดวงจนัทร์ 
คร่ึงซีก อยูบ่ริเวณส่วนล่างของนิวเคลียส แลว้จะหายไปในระหวา่งไมโทซิส นิวคลีโอลสั
ประกอบดว้ย ribosomal DNA 

2)  นิวคลีโอพลาสซึม เป็นส่วนท่ีทึบแสงนอ้ยกวา่ รูปร่างเป็นโดมและอยูท่ี่
ดา้นบนของนิวเคลียส ประกอบดว้ยโครมาทินประมาณ 90เปอร์เซ็นต ์ของ DNA ในเซลล์
นอกจากนั้นยงัพบ RNA และโปรตีนท่ีเป็นด่างคือ โพรทามีน และฮีสโทน 
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2.3.5  ไมโทคอนเดรีย เป็นโครงสร้างท่ีล้อมรอบด้วยเยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอก
ประกอบดว้ยเอนไซม์  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมแทบอลิซึมกรดไขมนั (ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) 
และเยื่อชั้นในประกอบดว้ยไซโทโครมของลูกโซ่หายใจ ATP succinate dehydrogenase 

และ H+
-ATPase เยื่อชั้นในส่วนท่ีเรียกว่า crista เกิดจากการยื่นของผนงัชั้นในเขา้ไปใน 

ไมโทคอนเดรียท่ีเรียกว่า stroma ใน stroma  มีเอนไซม์ส าหรับออกซิเดชนัไขมนัและ
เอนไซม์ใน citric acid cycle รวมทั้งส่วนประกอบส าหรับการสังเคราะห์โปรตีน            
ไรโบโซมของไมโทคอนเดรีย และ DNA ของไมโทคอนเดรีย หนา้ท่ีของไมโทคอนเดรีย
คือการสร้างพลงังานในรูปของ ATP จากการหายใจในสภาพวะท่ีมีออกซิเจน 

2.3.6  เอนโดพลาสมิกเรทคิิวลมัและโครงสร้างทีเ่กีย่วข้อง 

ER เป็นโครงสร้างภายในไซโทพลาสซึมท่ีล้อมรอบด้วยเยื่อสองชั้น 
ช่องว่างระหวา่งเยื่อทั้งสองเรียกว่า lumen ภายในบรรจุดว้ยถุงน ้ าซ่ึงเรียกว่า enchylema     

ท่ีผิวของเยื่อมีลกัษณะเป็นอนุภาคจ านวนมาก ประกอบด้วยเม็ดเล็กๆ ซ่ึงอาจอยู่เด่ียวๆ 
หรือเป็นกลุ่ม (ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) หนา้ท่ีของ ER ช่วยในช่วงเร่ิมตน้ของการแตกหน่อ
โดยการสร้าง vesicle ท่ีบรรจุเอนไซมช์นิดต่างๆ และองคป์ระกอบต่างๆ ของเซลล ์ 

2.3.7  แวคิวโอล ไม่ใช่โครงสร้างอิสระแต่เป็นส่วนประกอบท่ีเกิดจากการรวมกนั
ของโครงสร้างท่ีลอ้มรอบด้วยเยื่อซ่ึงอยู่ภายในเซลล์ คือ ER, golgi-body และ vesicle        

แวคิวโอลเป็นโครงสร้างหลกัในการขนส่งโปรตีนในเซลล์ยีสต ์นอกจากนั้นยงัท าหนา้ท่ี
คลา้ยไลโซโซม ในการยอ่ยโปรตีนทัว่ๆ ไปในเซลล ์(ภาพท่ี 2.10 และ 2.11) 

2.3.8  ไซโทพลาสซึม เป็นของเหลวท่ีมีลกัษณะคล้ายวุน้และมีความเป็นกรด    
ส่วนท่ีพบแขวนลอยอยู่ในโทพลาสซึมคือ ไมโครบอดี โปรทีโซม และอนุภาคลิพิด 
นอกจากนั้นยงัพบไมโครทูบูล และไมโครฟิลาเมนตซ่ึ์งเป็นโครงร่างของเซลลย์สีต ์
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            ภาพที ่2.10 ภาพวาดแสดงโครงสร้างภายในเซลลย์สีต ์Saccharomyces  cerevisiae 

ท่ีมา: สาวติรี, 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 ภาพแสดงโครงสร้างภายในเซลลข์อง Saccharomyces  cerevisiae เม่ือดูดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์แบบ TEM 

ท่ีมา: สาวติรี, 2549 



36 

 

2.4  โครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยเพื่อท าหน้าที่พิเศษ         

(กิตติพนัธ์ุ, 2546; ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543;       
นุกลู, 2551; วจิยั, 2546; สมจิตร, 2552) 

2.4.1  ไรซอยด์ (Rhizoid) ฟังไจในกลุ่มราขนมปังและฟังไจอ่ืน ๆ บางชนิด   
สร้างเส้นใยท่ีมีลกัษณะคลา้ยรากพืชเรียกไรซอยด์ (ภาพท่ี 2.12) เกิดข้ึนในบริเวณท่ีเส้นใย
สัมผสักบัอาหารโดยส่วนของไรซอยด์จะงอกเขา้ไปในวตัถุอาหาร เพื่อใชช่้วยใน       การ
ยดึเกาะและดูดซึมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.12 ไรซอยด์ 
ท่ีมา: http://www.atsu.edu 

 

2.4.2  หมุดใยรา (Appressorium) เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากส่วนปลายของใยรา   
มีรูปร่างคลา้ยกระเปาะซ่ึงผนงัโดยรอบจะมีโครงสร้างลกัษณะคลา้ยเข็มเล็กๆ หมุดใยรา
ท าหนา้ท่ียดึติดกบัผนงัเซลลแ์ละช่วยในการบุกรุกเซลลเ์จา้บา้น (ภาพท่ี 2.13) 

http://www.atsu.edu/
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ภาพที ่2.13 หมุดใยรา 

ท่ีมา: http://www.waternut.org 

 

2.4.3  ฮอสทอเรียม (Haustorium) ฟังไจปรสิตบางชนิดสร้างโครงสร้างพิเศษน้ี
แทงผ่านผนังเซลล์เจา้บา้นและดนัเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เจา้บา้นโดยไม่ทะลุเขา้ไปใน    
เยื่อหุ้มเซลล์ แต่จะสัมผสัชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อดูดซึมอาหารจากเซลล์ของเจ้าบ้าน   
รูปร่างของฮอสทอเรียมมีหลายแบบ อาจมีรูปร่างกลมหรืแตกแขนงเป็นแฉก (ภาพท่ี 2.13) 

2.4.4  ใยรากับดัก (Trap) เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากส่วนของใยราพฒันาจนมี
รูป ร่า ง ค ล้า ย ห่วง  ทั้ ง แบ บ ห่วง รัดแบ บ แบ บ ห่วงไ ม่ รัด  ( constricting แล ะ                

noncocstricting ring) หรือตาข่ายเหนียว (ภาพท่ี 2.14) ใยรากบัดกัท าหนา้ท่ีในการดกัจบั
หนอนตวักลม (nematode) หรือแมลงขนาดเล็ก แลว้เช้ือราจะสร้างสารพิษหรือเอนไซม์
ออกมาฆ่าหรือยอ่ยเหยือ่เหล่านั้นเป็นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waternut.org/
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ภาพที ่2.14 ใยรากบัดกั 

ท่ีมา: http://www.biological-research.com 

 

2.4.5  เส้นใยเช่ือม (Clamp connection) เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากผนงัของใยรา
ยืดตวัออกมาท าหน้าท่ีคล้ายสะพานเช่ือมระหว่างเซลล์สองเซลล์ท่ีอยู่ติดกนัและอยู่ใน   
เส้นใยราเดียวกนั (ภาพท่ี 2.15) เส้นใยเช่ือมท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยนิวเคลียส
ระหวา่งเซลลท์ั้งคู่  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.15 ลกัษณะเส้นใยเช่ือมในเส้นใยรา 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก http://comenius.susqu.edu 

http://www.biological-research.com/
http://comenius.susqu.edu/
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2.4.6  ไรโซมอร์ฟ (Rhizomorph) ประกอบดว้ยเส้นใยจ านวนมากมารวมตวักนั
ท าใหเ้ห็นเป็นเส้นหนาคลา้ยรากไม ้(ภาพท่ี 2.16) คาดกนัวา่ไรโซมอร์ฟช่วยล าเลียงอาหาร
และแร่ธาตุใหก้บัเส้นใยในดอกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.16 ลกัษณะของไรโซมอร์ฟของเห็ดโคนไก่นอ้ยแสดงดงัลูกศรช้ี 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

2.4.7  สเคลอโรเตียม (Sclerotium) เส้นใยของฟังไจบางชนิด เม่ือพบกับ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิหรือความช้ืนต ่าหรือสูงเกินไป จะเขา้สู่     
ระยะพกัตวั โดยเส้นใยบริเวณนั้นจะแตกแขนงสั้น ๆ และสานกนัจนกลายเป็นกลุ่มกอ้น 
ท่ีมีรูปร่างและลกัษณะจ าเพาะของแต่ละชนิดของเช้ือรา เรียกกนัแต่ละกนัน้ีวา่ sclerotium 
(ภาพท่ี 2.17) เม่ือสภาพแวดลอ้มเหมาะสม sclerotium สามารถงอกเป็นเส้นใยไดต่้อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.17 สเคลอโรเตียม 

ท่ีมา: http://www.bitkisagligi.net 

http://www.bitkisagligi.net/
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สรุป 

เช้ือราประกอบด้วยส่ิงมีชีวิตท่ีมีรูปร่างและโครงสร้างท่ีหลากหลายแบ่งเป็น   
กลุ่มท่ีมีแทลลสัเป็นเซลล์เดียว เช่น ยีสต ์ราน ้ าหรือราเมือก กบักลุ่มท่ีประกอบดว้ยรูปร่าง
หลายเซลล ์เช่น ราสายและเห็ดชนิดต่างๆ เซลลร์าไม่วา่เซลล์เส้นใยหรือเซลล์เดียวจดัเป็น
เ ซ ล ล์ แ บ บ ยูค า ริ โ อ ต  นิ ว เ ค ลี ย มี เ ยื่ อ หุ้ ม รู ป ร่ า ง ข อ ง นิ ว เ ค ลี ย ส ค่ อ น ข้า ง ก ล ม                       
และมีองคป์ระกอบหลกัอ่ืนๆ เช่น ผนงัเซลลท่ี์มีสารเคมีเช่น ไคติน กลูแคน หรือเซลลูโลส 
เป็นต้น มี เยื่อหุ้มเซลล์ ท่ีท าหน้า ท่ี เ ป็นเยื่อเ ลือกผ่านเพื่อ เลือกสารเข้าออกเซลล ์              
และมีส่วนประกอบอ่ืนๆ คล้ายเซลล์ยูคาริโอตทัว่ไป โครงสร้างอ่ืนของเซลล์รา เช่น     
แฟลกเจลลาใช้ในการเคล่ือนท่ีของเซลล์ โครงสร้างเส้นใยราท่ี ท าหน้า ท่ีพิ เศษ              
เพื่อช่วยท าใหร้ามีการด ารงชีวิตในส่ิงแวดลอ้มไดดี้ เช่น ไรซอยด์ท่ีท าหนา้ท่ีดูดซึมอาหาร
ท าหน้าท่ีคล้ายรากพืช ราบางชนิดท าหน้าท่ีในการล่าเหยื่อโดยสร้างเส้นใยดกัจบัหรือ   
ห่วงรัดหนอนตัวกลมหรือแมลง แล้วปล่อยเอนไซม์ย่อยเหยื่อเพื่อใช้เป็นอาหาร              
ราบางชนิดสร้างสเคลอโรเตียมเพื่อความอยู่รอดของ สายพนัธ์ุเม่ือสภาพแวดล้อม          
ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิหรือความช้ืนต ่าหรือสูงเกินไป จากการศึกษาลกัษณะรูปร่าง 
โครงสร้าง สัณฐานวิทยาของเซลล์รา และการเปล่ียนแปลงของเส้นใยเพื่อท าหนา้ท่ีพิเศษ
ท าใหเ้ขา้ใจการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติท่ีเรียกวา่ราไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

ค าถามท้ายบท 

1.  รูปร่างของราแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบา้ง 

2.  ราชนิดใดมีโครงสร้างเป็นแบบเซลลเ์ด่ียว 

3.  โครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเส้นใยราเพื่อท าหน้าท่ีพิเศษมี
อะไรบา้งอธิบายมา 2 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

สรีรวทิยาและปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

3.1  ส่วนประกอบทางเคมีของเซลลร์า 

3.2  สารอาหารท่ีราใชใ้นการเจริญเติบโต 

3.3  การล าเลียงสารอาหารเขา้สู่เซลลร์า 

3.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของรา 

3.5  การเจริญเติบโตของรา 

3.6  การวดัการเจริญและกราฟการเจริญเติบโตของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 3 การเตรียมอาหารเพาะเล้ียงรา  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 4 การวดัการเจริญของรา  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายส่วนประกอบทางเคมีของเซลลร์าได ้

2.  อธิบายสารอาหารท่ีราใชใ้นการเจริญเติบโตได้ 
3.  อธิบายการล าเลียงสารอาหารเขา้สู่เซลลร์าได ้

4.  อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของราได ้

5.  อธิบายการเจริญเติบโตของราได ้

6.  อธิบายการวดัการเจริญและกราฟการเจริญเติบโตของราได ้

7.  ท  าอาหารเพาะเล้ียงเช้ือราได ้

8.  วดัการเจริญเติบโตของราเส้นสายและเขียนกราฟการเจริญเทียบกบัเวลาได ้

9.  วดัการเจริญเติบโตของยสีตแ์ละเขียนกราฟการเจริญเทียบกบัเวลาได ้
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10.  นบัจ านวนโคโลนียสีตแ์ละค าณวน colony forming unit ของยสีตไ์ด ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนลงมือท าอาหารเพาะเล้ียงเช้ือราได ้

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนเพาะเล้ียงเช้ือราลงบนจานอาหารแขง็และ               
วดัการเจริญเติบโตของราเส้นสายได ้

6.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนเพาะเล้ียงเช้ือราลงบนอาหารเหลวและ                    
วดัการเจริญเติบโตของราเส้นสายดว้ยวธีิการชัง่หาน ้าหนกัแหง้ได ้

7.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนเพาะเล้ียงเช้ือยสีตล์งบนจานอาหารเหลวและ          
วดัการเจริญเติบโตของยสีตด์ว้ยเคร่ือง spectrophotometer ได ้

8.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนนบัจ านวนเซลลย์สีตด์ว้ย haemacytometer ได ้

9.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนนบัจ านวนเซลลย์สีตด์ว้ย เทคนิค total plate count ได ้

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งเช้ือราท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ไดแ้ก่ 
Rhizopus, Aspergillus, Penicillium และ Saccharomyces 

4.  อาหารเพาะเล้ียงรา เช่น PDA, Yeast malt extract agar (YMA), YMB 

5.  เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ เช่น spectrophotometer, colony counter และ 
heamacytometer เป็นตน้ 

6.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียน 

3.  ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.  ส่งอาหารเพาะเล้ียงเช้ือราแบบอาหารวุน้แขง็และอาหารเหลว 

5.  ส่งตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและเขียนกราฟการเจริญเติบของ   
ราเส้นสายบนจานอาหารแขง็ 

6.  ส่งตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและเขียนกราฟการเจริญเติบของ   
ราเส้นสายในอาหารเหลวดว้ยวธีิการชัง่หาน ้าหนกัแหง้ 

7.  ส่งตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและเขียนกราฟการเจริญเติบของ
ยสีตด์ว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

8.  ส่งผลการนบัจ านวนเซลลย์สีตด์ว้ย haemacytometer และการค านวณจ านวน
โคโลนียสีตจ์ากเทคนิค total plate count โดยสรุปจ านวนเป็น colony forming unit 

9.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองของบทปฏิบติัการ 

10.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน ถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียน ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  การบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ขวดอาหารเพาะเล้ียงเช้ือราแบบอาหารวุน้แขง็และอาหารเหลวท่ีผา่น           
การฆ่าเช้ือ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ผลการบนัทึกลงตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและการเขียนกราฟ  
การเจริญเติบของราเส้นสายบนจานอาหารแขง็ถูกตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่                   
80 เปอร์เซ็นต ์

6.  ผลการบนัทึกลงตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและเขียนกราฟ        
การเจริญเติบของ ราเส้นสายในอาหารเหลวดว้ยวธีิการชัง่หาน ้าหนกัแหง้ถูกตอ้งได้
คะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

7.  ผลการบนัทึกลงตารางบนัทึกผลการวดัการเจริญเติบโตและเขียนกราฟ        
การเจริญเติบของยสีตด์ว้ยเคร่ือง spectrophotometer ถูกตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่          
80 เปอร์เซ็นต ์

8.  ส่งผลการนบัจ านวนเซลลย์สีตด์ว้ย haemacytometer และการค านวณ     
จ  านวนโคโลนียสีตจ์ากเทคนิค total plate count โดยสรุปจ านวนเป็น colony forming unit 

ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

9.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า ไดค้ะแนน    
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

10.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่ 3 

สรีรวทิยาและปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของรา 

การศึกษาสรีรวทิยาของเช้ือรา คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเช้ือรา 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกของ         
เซลล์เช้ือรา ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและรูปร่างภายนอกของเช้ือรา 
การเจริญของส่ิงมีชีวิตอยา่งรา เป็นการเพิ่มดา้นปริมาณหรือจ านวนดว้ยวิธี การแบ่งเซลล ์
(cell division) การขยายตวัของเซลล์ (cell enlargement) หรือทั้ง 2 วิธี การเจริญของยีสต์
ส่วนใหญ่เกิดจากการแบ่งเซลลเ์ป็นการเพิ่มจ านวนประชากรดว้ยการ budding ส่วนเช้ือรา
พวกราเส้นสาย (mold หรือ mycelia fungi) มีการเจริญทั้งการแบ่งเซลล์และการขยายตวั
ของเซลล์ เ น้ือหาในบทน้ีจะน าเสนอเก่ียวกับส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์รา 

สารอาหารท่ีราต้องการ  การล าเลียงสารอาหารเข้าสู่เซลล์รา ปัจจัยท่ีมีผลต่อ                   
การเจริญเติบโตของรา เจริญเติบโตของรา การวดัการเจริญและกราฟการเจริญเติบโตของ
รา ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีจะท าใหเ้ขา้ใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเช้ือราไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.1  ส่วนประกอบทางเคมขีองเซลล์รา 

ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ราในรูปของสารประกอบพวก คาร์โบไฮเดรต 
ไขมนั โปรตีนและกรดนิวคลีอิก จะมีปริมาณท่ีแตกต่างกนั (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 
2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546;       
สมจิตร, 2552; สาวติรี, 2549; อนงค ์และคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims 

& Blackwell, 1996; ; Alexopoulos & Mims, 1979; Nicklin et al., 1999; Tortora, Funke 

& Case, 1995) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 สารประกอบทางเคมีหลกัท่ีพบในเซลลข์องเช้ือรา 

สารประกอบ น า้หนักแห้ง (เปอร์เซนต์) 
คาร์โบไฮเดรต 16-85 

ไขมนั 0.2-87 

โปรตีน 14-44 

RNA 1-10 

DNA 0.15-0.3 

ข้ีเถา้ 1-29 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Griffin, 1993 

 

สารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีพบในราจะพบในรูป polysaccharide โดยอาจอยู่
ในรูป homopolymer, heteropolymer, glycoprotein หรือ peptidopolysaccharide           

สารเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ ชนิดสารท่ีพบ          
ไดแ้ก่ cellulose, chitin, glucan, mannan, glucomannan และ galactomannan และยงัพบ
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตชนิดอ่ืนๆ เช่น น ้ าตาลกลูโคส ทรีฮาโลส กลูโคซามีน        
แมนนิทอล อะราบิทอล แอลกอฮอล ์ไกลโคเจน และ แป้ง  

สารประกอบไขมนัท่ีพบในรา เป็นสารประกอบท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลหลกัเป็น               
aliphatic hydrocarbon  เป็นไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโมเลกุลเป็นสายตรงหรือแตกก่ิงก้าน     
และมีจ านวนคาร์บอนในช่วง 16-36 อะตอม ซ่ึงจะพบกรดไขมนั และไขมนัชนิดต่างๆ 
กรดไขมนัท่ีพบจะพบทั้งในรูปไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวั อาจเป็นกรดไขมนัประเภทผสม
เช่น glycerolipid, phospholipid, amino alcohol, shingolipid และ sterol 

สารประกอบโปรตีนท่ีพบในรา ประกอบดว้ยกรดอะมิโนพื้นฐานทั้ง 20 ชนิด 
สารประกอบโปรตีนส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นกรดเน่ืองจากโมเลกุลจะมีอตัราส่วนของ
กรดอะมิโนท่ีเป็นเบสน้อยกว่าเป็นกรด ส าหรับโปรตีนสภาพด่างท่ีพบในเซลล์ราคือ 
histone และ protein in ribosome  

ก ร ด นิ ว ค ลี อิ ก พ บ ใ น ร า ทั้ ง ก ร ด ดี อ อ ก ซี ไ ร โ บ นิ ว ค ลี อิ ก ห รื อ ดี เ อ็ น เ อ 
(deoxyribonucleic acid: DNA)  และกรดไรโบนิวคลีอิกหรืออา ร์ เอ็น เอ                     
(ribonucleic acid: RNA) จากขอ้มูลตารางท่ี 3.1 เซลล์ของราจะมีปริมาณของ DNA 
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ในช่วง 0.15-0.3 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงจดัวา่นอ้ยกวา่แบคทีเรียและพวกยคูาริโอตชั้นสูงประมาณ 
10 เท่า ซ่ึงชนิดและจ านวนท่ีพบ DNA และ RNAในเซลลร์าแสดงดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางที ่3.2 ชนิดและจ านวนของ DNA และ RNA ท่ีพบในเซลลร์า 

DNA RNA 

DNA ในจีโนม rRNA ประมาณ 80เปอร์เซ็นต ์ของ
เซลล ์

DNA ในไมโทคอนเดรีย tRNA ประมาณ 15เปอร์เซ็นต ์ของ
เซลล ์

DNA ในพลาสมิด mRNA ประมาณ 5เปอร์เซ็นต ์ของ
เซลล ์

ท่ีมา: นิวฒั, 2543 

สารประกอบอนินทรียท่ี์พบในราเป็นพวกไอออนซ่ึงพบทั้งประจุบวกและลบ
ไดแ้ก่ K+

, Mg
2+

, Ca
2+

, Mn
2+

, HCO
3-
, HPO

4-
, ฟอสเฟต และซกัซิเนต เป็นตน้ สารเหล่าน้ี 

ท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัเป็นสารอิเล็กโทรไลต ์ในไซโตพลาสซึม 

 

3.2  สารอาหารทีร่าใช้ในการเจริญเติบโต 

ราตอ้งการอาหารเช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน แต่วิธีการได้อาหารของราเป็นแบบ 
chemoheterotrophs โดยส่งเอนไซม์ (extracellular depolymerases) ออกไปย่อยอาหาร
โดยเฉพาะสารอินทรียแ์ลว้ดูดซึมสารอาหารท่ียอ่ยผา่นเขา้สู่เซลล์โดยผา่นทางเยื่อหุ้มเซลล ์ 
ราต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและเพื่อการด ารงชีพ สารอาหาร หมายถึง     
สารท่ีราสามารถน าไปสร้างโครงสร้างท่ีจ  าเป็นของร่างกายและเป็นสารท่ีสลายเพื่อเป็น
แหล่งพลงังานในการท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสารอาหารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามปริมาณ
ความต้องการในการเติบโตคือ สารอาหารท่ีตอ้งการในปริมาณมากและสารอาหารท่ี
ตอ้งการในประมาณน้อย (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556;          
นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; อนงค์
และคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; ; Alexopoulos 

& Mims, 1979; Nicklin et al., 1999; Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัน้ี 
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3.2.1  สารอาหารที่ต้องการในปริมาณมาก จะประกอบไปดว้ยสารอินทรียแ์ละ
สารอนินทรีย์ ซ่ีงเช้ือรามีความต้องการในความเข้มขน้ 0.1 mmol-1mmol แบ่งตาม
ส่วนประกอบหลักทางเคมีได้แก่ แหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจน แหล่งซัลเฟอร์        
และสารอาหารอ่ืนๆ แหล่งอาหารท่ีส าคัญ จะมีสารท่ีเช่ือราต้องการในปริมาณท่ี        
แตกต่างกันเพื่อน าไปสร้างโครงสร้างของเซลล์รา สารอาหารต่างๆ ท่ีราต้องการ            
ในปริมาณมากเพื่อน าไปสร้างส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลล์ราส่งผลต่อการเจริญของรา
แสดงดงัตารางท่ี 3.3 

3.2.2  สารอาหารทีต้่องการในประมาณน้อย โดยความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการอยูใ่นช่วง                   
1nmol-1µmol ซ่ึงไดแ้ก่ แร่ธาตุ วิตามิน และ สารกระตุน้การเจริญเติบโต (growth factor)
แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราส่วนใหญ่ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง 
แมงกานีส โมลิบดีนัม การน าไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตของราของแร่ธาตุท่ีจ  าเป็น      
แสดงดงัตารางท่ี 3.4 ส่วนวิตามินจะเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นโคเอนไซม ์
หรือส่วนประกอบของโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาจ าเพาะ เช้ือราต้องการในปริมาณ  
100pmol-1µmol วิตามินท่ีต้องราต้องการมีท าสังเคราะห์ได้เองและท่ีต้องการ                
การน าไปใชเ้พื่อการเจริญเติบโตของราของวิตามินท่ีจ าเป็นแสดงดงัตารางท่ี 3.4 ส าหรับ
สารกระตุน้การเจริญเติบโต (growth factor) เป็นสารท่ีเช้ือราตอ้งการเพื่อการเจริญเติบโต
ในปริมาณท่ีมากกวา่วติามินเล็กนอ้ย อาจมากถึง 100µmol แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ี
เป็นโคแฟกเตอร์หรือโคเอนไซม์ สารกระตุน้การเจริญเติบโตหลายชนิดยงัไม่สามารถ
ทราบบทบาทท่ีแท้จริงในการกระตุ้นการเติบโตของรา สารท่ีจัดเป็นสารกระตุ้น            
การเติบโต ไดแ้ก่ กรดอะมิโน สารสเตอรอล เบสพิวรีนและเบสไพริมิดีน เป็นตน้ 
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ตารางที ่3.3 สารอาหารต่างๆ ท่ีราตอ้งการเพื่อการเจริญเติบโตในปริมาณมาก 

แหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจน แหล่งซัลเฟอร์ สารอาหารอื่นๆ 

น าไปสร้างเป็น
ส่วนประกอบของ
โครงสร้างร่างกายและ
เป็นแหล่งพลงังาน 
ไดแ้ก่ 

น า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว: 

glucose, fructose, 

mannose, galactose, 

xylose, arabinose 

Sugar alcohol: 

sorbitol, glycerol, 

mannitol 

Sugar-disaccharide: 

maltose, cellobiose, 

lactose, sucrose 

Polysaccharide: 

pentosan, glycogen, 

แป้ง, cellulose, pectin, 

hemicellulose 

น าไปสร้างกรดอะมิโน 
สารประกอบโปรตีน
และกรดนิวคลีอิก 

ไดแ้ก่ 

ไนเตรต 

ไนไตร์ต 

แอมโมเนีย 

กรดอะมิโน: 

asparagines, glycine, 

glutamic acid, aspartic 

acid 

น าไปสร้างกรดอะมิโน
ท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 

กรดอะมิโนทีม่ีซัลเฟอร์
เป็นองค์ประกอบเช่น 
cysteine, cystine, 

methionine 

Vitamin: Thiamine, 

biotin, เกลือซลัเฟต 

Phosphorous: สร้าง
กรดนิวคลีอิก, นิวคลี
โอไทด,์ พลงังาน 
ATP, GTP 

Potassium: จ าเป็นต่อ
กระบวนการล าเลียง
สารเขา้สู่เซลล ์ควบคุม
แรงดนัออสโมซิสของ
เซลล ์

Magnecium: เป็น
โคแฟกเตอร์ของ
เอนไซมห์ลายชนิดใน
วถีิไกโคไลซิ วฏัจกัร
กรดไตรคาร์บอกซิลิก
และแมเทบอลิซึมของ 
ATP 

Calcium: ช่วยท าให้
เยือ่หุม้เซลลม์ัน่คง มี
ส่วนในการท างานของ
เอนไซมไ์มโครทูบูล 
ไมโครฟิลาเมนต ์

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 
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ตารางที ่3.4 การน าไปใชข้องแร่ธาตุและวติามินเพื่อการเจริญเติบโตของรา 

แร่ธาตุ การน าไปใช้เพือ่การ
เจริญเติบโตของรา 

วติามิน การน าไปใช้เพือ่การ
เจริญเติบโตของรา 

เหลก็ ส่วนประกอบในเอนไซม ์
catalase, เก่ียวขอ้งกบั 
cytochrom ในกระบวนการ
ขนส่งอิเล็กตรอนเพื่อสร้าง 
ATP, เป็นส่วนประกอบใน
เมแทบอไลตต่์างๆ เช่นรงค
วตัถุและสารกระตุน้การ
เติบโต 

ไทอะมีน (B1) มีบทบาทส าคญัในเม
แทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต ท า
หนา้ท่ีเป็นโคเอนไซม์
ของเอนไซมค์าร์บอก
ซิเลส 

ทองแดง บทบาทในการสร้างรงควตัถุ
ในสปอร์ 

ไบโอทนิ (B7) ส่วนประกอบของโค
เอนไซมท่ี์ช่วยในการ
ท างานของเอนไซมท่ี์
เคล่ือนยา้ย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

สังกะสีและ 

แมงกานีส 

กระตุน้เอนไซมใ์นวฏัจกัร
กรดไตรคาร์บอกซิลิก 

ไพริด็อกซิน (B6) เป็นโคเอนไซมท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิกิริยาการยา้ยหมู่อะ
มิโน 

แมกนีเซียม บทบาทในการควบคุมอตัรา
การสร้างสปอร์ 

ไรโบฟลาวนิ (B2) และ
กรดนิโคทนิิก (B3)  

เป็นโคเอนไซมข์อง
เอนไซมดี์ไฮโดรจีเนส 

โมลบิดินัม เป็นตวัพาอิเล็กตรอนในการ
รีดิวซ์ไนเตรตโดยเอนไซม ์
และเป็นส่วนประกอบของ
วติามินบี 12 หรือแมแทบอ
ไลตท่ี์ราสร้างข้ึน 

กรดพาราอะมิโนเบน
โซอกิและกรดแพนโท
เทนิก (B5) 

เป็นโคเอนไซมืในการ
เคล่ือนยา้ยคาร์บอน 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 
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3.3  การล าเลยีงสารอาหารเข้าสู่เซลล์รา 

เส้นใยหรือ hyphae สามารถดูดซึมสารอาหารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น      
กรดอะมิโน น ้ าตาลโมเลกุลง่ายเข้า สู่ เซลล์ได้โดยตรง ส่วนโมเลกุลขนาดใหญ่               
เช่น เซลลูโลส แป้ง และโปรตีน จ าเป็นตอ้งอาศยั extracellular enzyme ปล่อยออกนอก
เส้นใยเพื่อยอ่ยสลายให้ไดโ้มเลกุลเล็กดงักล่าวก่อน จึงดูดซึมเขา้สู่เซลล์ สารโมเลกุลเล็ก   
ท่ี ถูกดูดซึมเข้า สู่ เซลล์ จะถูกย่อยสลายต่อด้วยเอนไซม์ intracellular enzyme                      

ท่ีมีความจ าเพาะกับซับสเตรทนั้ นภายในเซลล์ ถ้าราขาดเอนไซม์จ  าเพาะนั้ นเช้ือรา             
ก็ไม่สามารถเจริญจากสารอาหารดังกล่าวได้ ในบางคร้ังเช้ือราอาจต้องสร้าง            
adaptive enzyme ข้ึนก่อน จึงสามารถย่อยสลายสารนั้นได้ เช่น อาหารแป้ง เช้ือรา           
ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยได้ทันที หากเคยเพาะเล้ียงบนอาหารแป้งก่อนหน้าน้ี            
ก็จะสามารถยอ่ยสลายแป้งไดท้นัที การล าเลียงสารอาหารเขา้สู่เซลล์ของรา ตอ้งผา่นส่วน
ของผนงัเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนของผนงัเซลล์จะมีรูพรุนขนาดต่างๆ ซ่ึงสารอาหาร
ส่วนใหญ่ท่ีเช้ือราตอ้งการน าเขา้สู่เซลล์สามารถเคล่ือนท่ีผ่านได ้แต่การล าเลียงสารผ่าน
เยือ่หุม้เซลลจ์ะมีวธีิการท่ีหลากหลายแตกต่างออกไปและมีความจ าเพาะมากกวา่ ข้ึนอยูก่บั
คุณสมบติัของเยื่อหุ้มเซลล์รวมทั้งคุณสมบติัของสารท่ีจะล าเลียง การล าเลียงสารผ่าน    
เยื่อหุ้มเซลล์อาศยัวิธีการล าเลียง (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; 

นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; อนงค์
และคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; ; Alexopoulos 

& Mims, 1979; Nicklin et al., 1999; Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัน้ี 

3.3.1  Passive transport การล าเลียงแบบไม่ใชพ้ลงังาน (ภาพท่ี 3.1) หลกัการ
ของการแพร่ตามความแตกต่างของความเขม้ขน้หรือประจุสูงไปต ่าใช้กบัสารท่ีละลาย    
ในไขมนัไดดี้ เช่น กรดอินทรีย,์ ออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้  

3.3.2  Active transport การล าเลียงแบบใชพ้ลงังาน (ภาพท่ี 3.1) ล าเลียงสารท่ีมี               
ความเขม้ขน้ต ่าเข้าสู่เซลล์ท่ีมีความเขม้ขน้ของสารสูงกว่า ใช้ล าเลียงสารท่ีมีไอออนท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ K, Mg, Mn, Fe, NH4, PO4 และ SO4 เป็นตน้  

3.3.3  Facilitated transport คลา้ยกบัการล าเลียงแบบไม่ใชพ้ลงังาน (ภาพท่ี 3.1)           
ล าเลียงสารท่ีมีความแตกต่างของความเขม้ขน้สูงภายนอกเซลล์ไปยงัความเขม้ขน้น้อย
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ภายในเซลล์ซ่ึงมีพาหะช่วยสารล าเลียง ไดแ้ก่ น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว กรดอะมิโน ไอออน 
เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 วธีิการล าเลียงสารผา่นเยือ่หุม้เซลลร์า 

ท่ีมา: http://www.tokresource.org/tok_classes/biobiobio/biomenu/membranes/c8.7x17.transport.jpg 

3.4  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเจริญเติบโตของรา 

ในการเจริญเติบโตของรานอกจากต้องใช้  แร่ธาตุ  สารอาหาร วิตามิน               
และสารอ่ืนๆ ยงัมีปัจจยัอ่ืนภายนอกท่ีสามารถช่วยท าให้เช้ือราเจริญเติบโตได้ดี ดงัเช่น
ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ น ้ า  ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนหรือพีเอช ( pH) 
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และแสง ล้วนมีบทบาทท่ีเก่ียวข้อโดยตรง       
ต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา ปัจจยัทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเจริญของเช้ือรา (กิตติพนัธ์ุ, 
2546; เกษม, 2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นุกูล, 2551; วิจยั
, 2546; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; อนงค์และคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540 ; 

Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; ; Alexopoulos & Mims, 1979; Nicklin et al., 

1999; Tortora, Funke & Case, 1995) มีดงัน้ี 

3.4.1  น ้า น ้ าจ  าเป็นต่อการเติบโตของเช้ือรา การล าเลียงน ้ าเข้าออกเซลล ์        
อาศยักระบวนการออสโมซิส น ้าท่ีเช้ือราใชใ้นการเติบโตจะอยูใ่นรูปของความชุ่มช้ืนและ
อยูใ่นอากาศในรูปของความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้ าในอาหารท่ีมีเช้ือราเติบโตจะสัมพนัธ์

http://www.tokresource.org/tok_classes/biobiobio/biomenu/membranes/c8.7x17.transport.jpg
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กับธรรมชาติของอาหารและความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้ าอิสระในอาหารท่ีเช้ือราใช ้      
ในการเติบโตจะบ่ง ช้ีโดยอาศัยค่ากัมมันตภาพน ้ า  (water activity) หรือ ค่า aw                
ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นตแ์สดงดงัตารางท่ี 3.5 

 

ตารางที ่3.5 ค่ากมัมนัตภาพน ้าของสารและอาหารต่างๆ ท่ีเช้ือราสามารถเจริญได ้

ค่า aw สารหรืออาหาร เช้ือราทีเ่จริญได้ 

1.00 น ้าบริสุทธ์ิ ราน ้าไฟลมั Mastigomycota 

0.994 เลือด, เน้ือสัตว,์ ผกัสด ราสายไฟลมั Basidiomycota และ 
Ascomycota 

0.98 น ้าทะเล, เน้ือไม ้ ราสายไฟลมั Basidiomycota และ 
Ascomycota 

0.95 ขนมปัง, 1.5M NaCl, 2.3M sucrose ราคลา้ยยสีตใ์นไฟลมั 
Basidiomycota 

0.90 แฮม, 2.8M NaCl, 4.1M sucrose ราคลา้ยยสีตใ์นไฟลมั Ascomycota 

0.85 ไส้กรอกซาลามี, 6.8M sucrose Sacchromyces rouxii 

0.80 5.2M NaCl Debaryomyces, Penicillium spp. 

0.75 ปลาเคม็, สารละลาย NaCl อ่ิมตวั Wallemia sp., Chrysosporium sp. 

0.65 22M กลีเซอรอล Eurotium sp. 

0.60 - Sacchromyces rouxii  Xeromyces  

bisporus 

0.55 

(DNA ถูกท าลาย) 
- ไม่พบเช้ือราเจริญ 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Griffin, 1993 

3.4.2  ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนหรือพีเอช (pH) เช้ือราส่วนใหญ่      
ชอบเจริญในท่ีมี pH ต ่ากว่า 7 ค่า pH มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ในวิถีของ                
เมแทบอลิซึมต่างๆ มีผลเปล่ียนแปลงสภาพะยอมให้ซึมไดข้องเยื่อหุ้มเซลล์และมีผลต่อ  
การละลายของไอออนต่างๆ  
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3.4.3  ออกซิเจน เช้ือรามีความตอ้งการออกซิเจนเพื่อการเจริญ เช้ือราส่วนใหญ่
ต้องการออกซิเจนในระดับของบรรยากาศทั่วไปส าหรับการเติบโต แต่ถ้าออกซิเจน
มากกวา่ปกติอาจจะยบัย ั้งการเจริญเติบโตของรา 

3.4.4  คาร์บอนไดออกไซด์ ถา้มีคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่ 10-15 เปอร์เซ็นต ์
มกัจะยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราส่วนใหญ่ได ้

3.4.5  อุณหภูมิ อุณหภูมิมีผลต่ออตัราการเติบโตของเช้ือราเน่ืองจากมีผลต่อ     
การท างานของเอนไซม์ในวิถีต่างๆ ของเมแทบอลิซึม เช้ือราทัว่ไปมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญอยู่ ท่ี  15-30 องศาเซลเซียส  แต่สามารถเจริญได้อุณหภูมิต ่ า ท่ี                           
0-5 องศาเซลเซียส และเจริญไดใ้นอุณหภูมิสูงท่ี 35-40 องศาเซลเซียส เช้ือราในกลุ่มต่างๆ 
ท่ีสามารถเจริญไดใ้นอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัแสดงดงัตารางท่ี 3.6  

ตารางที ่3.6 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราในกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มของเช้ือรา ช่วงอุณหภูมิ 
จริญเติบโต 

(o
C) 

อุณหภูมิเหมาะสม 

ต่อการเจริญ 

(o
C) 

อุณหภูมิสูง 

สามารถเจริญ 

(o
C) 

อุณหภูมิต ่า 

สามารถเจริญ 

(o
C) 

Mesophiles 10-40 15-30 35-40 0-5 

Psychrophiles จุดเยอืกแขง็-10 10 - - 

Thermophiles - 40หรือมากกวา่ 50 20 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

3.4.6  แสง แสงท่ีมีความเข้มข้นสูงสามารถยบัย ั้ งการเจริญของเช้ือราได ้        
ค ว า ม ท น ท า น ข อ ง เ ช้ื อ ร า ต่ อ ค ว า ม เ ข้ม ข้น ข อ ง แ ส ง จ ะ แ ต ก ต่ า ง กัน ข้ึ น อ ยู่ กับ                    
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติท่ีเช้ือราเจริญเติบโต 

 

3.5  การเจริญเติบโตของรา 

การเจริญเติบโตของราในกลุ่มของพวกเซลล์เ ดียวเช่น ยีสต์ เ ติบโตด้วย             
การแบ่งตวัเพิ่มจ านวนเน่ืองจากเซลล์สามารถแตกหน่อ และหลุดออกเป็น 2 เซลล ์       
และแต่ละเซลล์จะสร้างหน่อใหม่แลว้หลุดออกเป็น 2 เซลล์อีกเช่นเดียวกบัแบคทีเรีย      
หรือการแบ่งตวัแบบ binary fission โดยแบ่งจากหน่ึงเป็นสอง ซ่ึงจะได้เซลล์ท่ีมี        
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ขนาดเท่ากนั 2 เซลล ์กลุ่มของราน ้า พวก Chrytid เติบโตดว้ยการเพิ่มขนาดของเซลล์ และ 
พวกราสาย เติบโตทั้งการเพิ่มขนาดรูปร่างและแบ่งตวั   เพิ่มเซลล์ใหม่ซ่ึงมีลกัษณะกลไก
การเจริญเติบโต (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537;ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ 
ปรีชา, 2554; นุกลู, 2551; วจิยั, 2546; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; อนงคแ์ละคณะ, 2551; 

อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; ; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Nicklin et al., 1999; Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1  กลไกการเจริญของเช้ือราเส้นสาย (mycelia fungi)  
เส้นใยราประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1) rapid cell wall เป็นส่วนภายใน      

ของเส้นใย บริเวณ cytoplasm ท่ีมี vacuole และ 2) hyphal tip เป็นส่วนของปลายยอด   
ของเส้นใยยาวประมาณ 50-100 ผนงัเซลล์เป็น plastic wall มีลกัษณะยืดตวัไปแล้ว      
จะไม่หดกลบั บริเวณน้ีพบนิวเคลียสจ านวนมาก และพบ cytoplasm ท่ีมี vacuole ลกัษณะ
การเจริญของเช้ือราเส้นสายเกิดข้ึนท่ี hyphal tip จะพบการยืดตวัของ hyphal tip       
ออกไปเร่ือยๆ การเจริญแบบน้ีเรียกวา่ apical growth กลไกการเจริญเกิดจากบริเวณภายใน
มีการสร้าง protoplasm ใหม่ๆ ข้ึน และถูกส่งไปท่ีปลายเส้นใยโดยอาศยัการไหลไปของ 
cytoplasmic streaming แรงดนัท าให้ปลายเส้นใย (plastic wall) ยืดออกไป กิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนบริเวณ hypha tip แสดงดงัภาพท่ี 3.2 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1)  Apical growth zone โซนเส้นใยรายืดยาวเรียกวา่ spitzenkÖrper พบวา่
มี vescicle เป็นจ านวนมาก ประกอบไปด้วย actin, microtubule และ cytoskeleton       

เป็นจ านวนมาก 

2)  Apsorption zone โซนเส้นใยดูดซึมสารอาหาร น ้ า โดยการใชเ้อนไซม์
และพลงังานเขา้ช่วย จะพบวา่มีออร์แกนเนลลพ์วก ร่างแหเอนโดพลาสซึมและกลอจิบอดี
เป็นจ านวนมาก สารต่างๆ ท่ีเส้นใยโซนน้ีตอ้งการเช่น กลูโคส โปแทสเซียมอิออน และ 
น ้า เป็นตน้ 

3)  Storage zone โซนเส้นใยกกัเก็บอาหารในรูปแบบสารอาหารต่างๆ เช่น  
ไ ก ล โ ค เ จ น  ไ ข มัน  อ ะ มิ โ น แ อ ซิ ด  โ พ ลี ฟ อ ส เ ฟ ต  โ ป แ ท ส เ ซี ย ม อิ อ อ น  ห รื อ              
แมกนีเซียมอิออน 

4)  Senescence zone โซนเส้นใยย่อยสลาย เส้นใยเร่ิมมีอายุมากข้ึน        
เส้นใยมีสีเขม้มี vacuole ขนาดใหญ่ 
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ภาพที ่3.2 การพฒันาของใยราและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณ hyphal tip 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

 

การพัฒนาของใยราจะเป็นในลักษณะท่ีเรียกว่า  การข่มของปลาย       
(apical dominance) ซ่ึงใยท่ีเป็นตน้ก าเนิดของก่ิงกา้นจะยงัคงเติบโตในอตัราท่ีเร็วกวา่และ
มกัจะยาวกว่าส่วนท่ีเป็นก่ิงก้าน และก่ิงก้านแรกก็จะแตกก่ิงก้านต่อไปเร่ือยๆ ถ้ามอง     
การเติบโตของใยราในลักษณะสองมิติจะพบว่ากลุ่มของใยราจะมีรูปร่างคล้าย               
การแตกก่ิงก้านของต้นสน ดังนั้นเม่ือเพาะเล้ียงราสายด้วยอาหารวุน้ในจานเพาะเช้ือ        
ราเส้นสายจะเจริญข้ึนท าให้เกิดโคโลนีแผ่เป็นวงกลม (circular colony) ในขณะท่ี         
เม่ือเจริญในอาหารเหลวท่ีมี aeration เกิดโคโลนีทรงกลม (spherical growth)             
กลไกการเจริญเป็นโคโลนีดงักล่าวประกอบดว้ยเส้นใยท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

1)  Apical growth การเจริญท่ีปลายยอด สปอร์งอกเป็น germ tube แลว้
เจริญเป็นเส้นใย การเจริญของเส้นใยเป็นแบบ apical growth เกิดการยืดตวัออกไปเร่ือยๆ 
ของส่วน hyphal tip  

2)  Branching การแตกแขนง เส้นใยจะมีการสร้างแขนงและ acropetal      
มีแขนงท่ีงอกออกตรงส่วนใกลป้ลาย hyphal tip การแตกแขนงจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ
สม ่าเสมอ เม่ือถึงระยะเวลาแตกแขนง กลไกการสร้าง branch โดยตรงส่วน rigid cell wall 
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จะอ่อนตวัลงแล้วเกิดการงอกของเส้นใย เส้นใยมีการเจริญ apical growth ยืดยาวเป็น 
branch ข้ึนมา 

3)  Branching system การแตกแขนงต่างๆ เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ         
เกิดการแตกแขนงคร้ังแรก ต่อมาเส้นใยเจริญเพิ่มข้ึน แล้วเกิดการแตกแขนงใหม่เป็น     
การแตกแขนงคร้ังท่ี 2 แลว้ก็ต่อดว้ย tertiary branch 

4)  Apical dominance เป็นลกัษณะท่ีเส้นใยซ่ึงเป็นแกนกลางท่ีก าลงัสร้าง 
branch จะมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา จึงมีอตัราการเจริญเร็วกวา่ ท าให ้ 
มีการยดืยาวล ้าหนา้มากกวา่ branch เสมอ เม่ือเช้ือราเส้นสายเจริญเตม็จานอาหารเพาะเล้ียง 
ส่วนเส้นใยท่ีเป็น apical dominance เจริญถึงขอบ เส้นใยจะหยุดขณะท่ีเส้นใย branch     
จะเจริญไปตามช่องวา่งท่ีเหลือ 

3.5.2  การเจริญของกลุ่มใยรา  
พบการเจริญของกลุ่มใยราไปเป็นโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง

สืบพนัธ์ุ เช่น ascocarp, basidiocarp, pynidia, synema และโครงสร้างท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การสืบพนัธ์ุ เช่น rhizomorph, sclerotia ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเจริญดงักล่าว เช่น      
ปัจจยัภายในเซลล์คือเอนไซม์ และปัจจยัภายนอกเซลล์ เช่นสารอาหาร แสง อุณหภูมิ 
ความช้ืนและการให้อากาศ การพฒันาของเส้นใยราไปเป็น Fruiting body เช่น ascocarp, 

basidiocarp และ sclerotium เป็นโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากเส้นใยท่ีเปล่ียนแปลงรูปร่าง    
เป็นเซลล์หรือเน้ือเยื่อประสานกนั ascocarp และ basidiocarp เช่น ดอกเห็ด เน้ือเยื่อเป็น
เส้นใยท่ีมีลกัษณะยดืยาว ขยายตวัใหญ่ข้ึน รวมตวัเป็นกา้นเห็ด หมวกเห็ด และเปล่ีนแปลง
จนได้ดอกเห็ดบาน ส่วน sclerotium เส้นใยมีการยืดยาวและแตกแขนง และขยายเป็น
เซลลข์นาดใหญ่ 

3.5.3  การเจริญแบบสองรูปร่าง (dimorphism) 
การเจริญของราชนิดเดียว ท่ีมีรูปร่างทั้ งเป็นยีสต์และเป็นใยรา เรียก 

dimorphic fungi (ภาพท่ี 3.3) ปัจจยัทางกายภาพท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง            
ได้ อุณหภูมิ สารอาหาร และสภาพบรรยากาศ  โดยกลไกท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิด                 
การเปล่ียนแปลงรูปร่างระหว่างยีสต์และใยราจะเกิดเน่ืองจากกระบวนการสังเคราะห์   
ผนงัเซลล์ ตวัอยา่งเช้ือรา  Histoplasma  farciminosum จะเปล่ียนรูปร่างจากใยราเป็นยีสต ์  
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เม่ืออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ข้ึนไป และมี คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ            
15-20 เปอร์เซนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 การเจริญของราแบบสองรูปร่าง 

ท่ีมา: http://www.nature.com/nri/journal/v4/n1/images/nri1255-i1.jpg 

3.6  การวดัการเจริญและกราฟการเจริญเติบโตของรา 

3.6.1  การวดัการเติบโตของเช้ือรา 

การวดัการเติบโตของเช้ือรามีวธีิการหลายวธีิซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะการเจริญ
ของเช้ือรา (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; 

สาวิตรี, 2549; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; ; Alexopoulos & 

Mims, 1979; Nicklin et al., 1999; Tortora, Funke & Case, 1995) วิธีการวดัการ
เจริญเติบโตของเช้ือรามีดงัน้ี 

1)  การวดัความยาว ใช้วดัราเส้นสาย โดยวดัเส้นผ่าศูนยก์ลางโคโลนี     
โดยเพาะเล้ียงรา ในจานอาหารวุน้แข็ง ขอ้ดีของวิธีการน้ีท าให้สะดวก ง่าย ไม่ส้ินเปลือง 
ขอ้เสียคือไม่ได้ข้อมูลของกลุ่มใยราอากาศและกลุ่มใยราอาหาร และไม่สามารถแยก   
ความแตกต่างระหวา่งใยราท่ีเติบโตใหม่กบัใยราท่ีแผไ่ปทัว่อาหารได ้

http://www.nature.com/nri/journal/v4/n1/images/nri1255-i1.jpg


61 

 

2)  การชัง่หาน ้าหนกัแหง้ โดยการเพาะเล้ียงราในอาหารเหลว ครบก าหนด               
การเพาะเล้ียงกรองหรือป่ันเหวี่ยงแยกเฉพาะส่วนเช้ือรา ไปท าแห้งแล้วชั่วหาน ้ าหนัก 
ข้อเสียของวิธีการน้ีคือส้ินเปลือง ข้อดีคือข้อมูลท่ีได้เป็นการศึกษาการสะสมอาหาร        
ในเซลลข์องเช้ือรา 

3)  การนับจ านวน ส่วนใหญ่ศึกษาในราเซลล์เดียว โดยเพาะเล้ียงใน   
อาหารเหลว นับจ านวนเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ หรือน าไปเจือจางแล้วเพาะเล้ียงใน   
จานอาหารวุ ้นแข็งหรือประเมินปริมาณเซลล์โดยอาศัยหลักการการดูดกลืนหรือ            
การกระเจิงของแสงดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

4)  การประเมินจากปริมาณสารอาหารท่ีใช้และสารท่ีสร้างข้ึนโดยเช้ือรา 
เป็นการวดัการเจริญเติบโตแบบทางออ้ม โดยประเมินการเติบโตของราจากสารอาหาร     
ท่ีราใช้ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ในอาหาร หรือประเมินการเติบโตจากปริมาณสาร     
ท่ีเช้ือราสร้างข้ึน เช่น กรดอินทรียต่์างๆ และ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือใชว้ิธีทางเคมีหรือ
การใช้สารกัมมนัตภาพรังสี ข้อเสียของวิธีการน้ีคือยุ่งยากต้องการความช านาญและ
เช่ียวชาญดา้นเทคนิค 

3.6.2  กราฟการเจริญเติบโตของรา 

3.6.2.1)  การเจริญเติบโตแบบ Unicellular yeast เน่ืองจากเซลล์ยีสต์
สามารถแตกหน่อ และหลุดออกเป็น 2 เซลล์และแต่ละเซลล์จะสร้างหน่อใหม่แล้ว     
หลุดออกเป็น 2 เซลล์ เช่นเดียวกับแบคทีเรีย ดังนั้นแบบแผนการเจริญจึงแบ่งเป็น       
ระยะ และมีลกัษณะ growth curve เหมือนแบคทีเรีย แสดงดงัภาพท่ี 3.4 เม่ือยีสตเ์จริญ    
ในอาหารเหลวลกัษณะการเจริญแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดงัน้ี 

1)  Lag phase เช้ือรายงัไม่เจริญเติบโตเรียกวา่เป็นระยะพกัตวั 
เป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

2)  Acceleration phase เช้ือราเร่ิมใชส้ารอาหารเรียกวา่เป็นระยะ
เร่ิมตน้และเร่งการเจริญเติบโต เปล่ียนสภาพจาก dormancy ไปเป็นการเจริญแบบ active 

3)  Exponential (Logarithmic) phase เช้ือราเติบโตจนเขา้สู่ระยะ
ท่ีมีการเติบโตในปริมาณมากท่ีสุดและมีอตัราเร่งในการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างคงท่ี เรียกว่า
เป็นระยะท่ีเซลล์แบ่งตัวสูงสุด มีอัตราการเจริญมีการแบ่งตัวและเพิ่มจ านวนแบบ            
Exponentail 
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4)  Deceleration phase การเติบโตของเช้ือรามีอตัราเร่งใน       
การเติบโตเร่ิมชะลอตวัลง เร่ิมมีการตายหรือสลายไปของเซลลท่ี์เกิดข้ึน 

5)  Stationary phase อตัราเร่งของการตายหรือสลายตวัของ
เซลลเ์ท่ากบัอตัราเร่งของการเติบโตท าใหดู้เหมือนวา่การเติบโตของเช้ือราคงท่ี 

6)  Decline (Death) phase ปริมาณการเติบโตลดลง ซ่ึงอตัราเร่ง
ของการตายหรือสลายของเซลล์มากกว่าอัตราเร่งของการเติบโต เป็นระยะท่ีมี              
การลดจ านวนลงเน่ืองจากเซลล์ท่ีมีอายุมากข้ึนท าให้มีการเส่ือมสลายและตาย เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มเร่ิมไม่เหมาะสมต่อการเจริญ เช่น การหมดไปของสารอาหาร การสะสม
สารพิษมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 แบบแผนการเจริญแบบ Unicellular yeast 

 ท่ีมา : ดดัแปลงจาก http://pixgood.com/bacterial-population-growth-curve.html 

3.6.2.2)  การเจริญเติบโตแบบ Mycelial fungi เน่ืองจาก mycelia fungi          

มีการเจริญเฉพาะท่ีปลาย hyphal tip ท่ีมีการยืดตัวออกไปจึงไม่พบการเจริญ                 
แบบ exponential อยา่งเซลล์ยีสต ์แต่จะมีวตัถุแบบเส้นตรง อยา่งสม ่าเสมอพบเห็นไดจ้าก
การยืดขยายของเส้นใยตรงส่วนริมโคโลนี แสดงดังภาพท่ี 3.5 mycelia growth              
อาจแบ่งไดเ้ป็น 

http://pixgood.com/bacterial-population-growth-curve.html
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1) Lag phase ระยะน้ีไม่พบการเจริญของเส้นใยรา 

2) Linear phase ระยะท่ีเส้นใยเจริญแบบ apical growth ด้วยอตัรา              
เป็นเส้นตรงท่ีคงท่ี 

3) Decline phase ระยะท่ีมีการเส่ือมสลายของเส้นใยแบบ autolysis    
จึงไม่พบการเจริญของเส้นใยรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 แบบแผนการเจริญแบบ Mycelial fungi 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

 

สรุป 

เซลล์ของเช้ือรามีส่วนประกอบทางเคมีประกอบด้วยสารประกอบอินทรีย ์      
เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีนและกรดนิวคลีอิก ซ่ึงปริมาณ DNA ในเซลล์ของเช้ือรา
จะมากกว่าแบคทีเ รียแต่น้อยกว่าพืชและสัตว์ สารอาหารท่ี เ ช้ือราต้องการใน                  
การเจริญเติบโต ประกอบด้วยสารท่ีต้องการในปริมาณมาก เช่น แหล่งคาร์บอน             
แหล่งไนโตรเจน แหล่งซัลเฟอร์ และสารอาหารท่ีตอ้งการในปริมาณน้อย เช่น แร่ธาตุ 
วิตามิน และสารกระตุน้การเติบโต ส่วนการล าเลียงสารอาหารดงักล่าวเขา้สู่เซลล์ของ   
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เช้ือรามีหลายวิธีได้แก่ การล าเลียงแบบไม่ใช้พลังงาน การล าเลียงแบบใช้พลังงาน      
ปัจจัยทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา ได้ น ้ า  pH ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และแสง การเติบโตของเช้ือรา เกิดโดยการแบ่งเซลล ์     
เพื่อ เพิ่มจ านวนแบบยีสต์และการเติบโตทางปลายใยราของราสาย  ซ่ึงการว ัด                 
ก า ร เจ ริญเ ติบ โตข อง เ ช้ื อรา ท า ไ ด้หล า ย วิ ธี  เ ช่ น  ก า รว ัดค วา ม ย า วข อง เ ส้ นใ ย                        
ชัง่หาน ้ าหนกัแห้ง การนบัจ านวนดว้ยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ส่วนการเจริญ
ของเช้ือราท่ีส าคญัได้แก่ การเจริญแบบสองรูปร่างซ่ึงเช้ือราชนิดเดียวสามารถเปล่ียน
รูปร่างสลับไปมาระหว่างยีสต์และเส้นใยได้ตามปัจจยัแวดล้อม กราฟการเติบโตของ     
เช้ือราท่ีเป็นเซลล์เดียวจะเป็นรูปซิกมอยด์ท่ีประกอบดว้ยระยะ lag phase, acceleration-

phase, exponential phase, deceleration phase, stationary phase และ decline phase      

ส่วนกราฟการเจริญเติบโตแบบ mycelium fungi จะไม่พบกราฟแบบ exponential phase 

เหมือนกราฟการเจริญของเซลลย์สีตเ์น่ืองจากจะมีการเจริญเฉพาะท่ีปลายเส้นใย 

 

ค าถามท้ายบท 

1.  สารอาหารท่ีเช้ือราใชเ้พื่อการเจริญมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

2.  สารอาหารประเภทใดท่ีราน าไปใชเ้พื่อกระตุน้การเจริญเติบโต 

3.  เหตุใดท่ีแบบแผนการเจริญของเซลล์ยีสต์มีความแตกต่างกับแบบแผน        
การเจริญของเช้ือราเส้นสาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

การสืบพนัธ์ุและวฏัจกัรชีวติของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

4.1  การสืบพนัธ์ุของรา 

4.2  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 

4.3  การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 

4.4  วฏัจกัรชีวติของรา 

4.5  พนัธ์ุศาสตร์ของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 5 การคดัแยกและเก็บรักษารา  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายการสืบพนัธ์ุของราได ้

2.  อธิบายการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศได ้

3.  อธิบายการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศได ้

4.  อธิบายวฏัจกัรชีวติของราได ้

5.  อธิบายพนัธ์ุศาสตร์ของราได ้

6.  คดัแยกเช้ือราใหบ้ริสุทธ์ิจากแหล่งธรรมชาติได ้

7.  เก็บรักษาเช้ือราบริสุทธ์ิได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือท า
การบา้น         ท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการคดัแยกเช้ือราใหบ้ริสุทธ์ิจากธรรมชาติได ้

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนเก็บรักษาเช้ือราบริสุทธ์ิได ้

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งดินจากแหล่งต่างๆ 

4.  ตวัอยา่ง ใบ ล าตน้ ล าตน้ใตดิ้น ราก และส่วนอ่ืนๆ ของพืช 

5.  อาหารเพาะเล้ียงรา เช่น PDA, YMA 

6.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ส่งตวัอยา่งเช้ือราบริสุทธ์ิท่ีคดัแยกไดจ้ากธรรมชาติ ในอาหารวุน้เอียงได ้

4.  ส่งตารางบนัทึกผลการคดัแยกเช้ือราบริสุทธ์ิจากธรรมชาติ 

5.  ส่งตารางบนัทึกผลการเก็บเช้ือราบริสุทธ์ิ 

6.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า 

7.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและ ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้ง               
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  เช้ือราบริสุทธ์ิท่ีคดัแยกไดจ้ากธรรมชาติในอาหารแขง็วุน้เอียง ไดค้ะแนน     
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  เช้ือราบริสุทธ์ิท่ีเก็บรักษาในอาหารแขง็วุน้เอียง ในกระดาษสา และใน        
ขวดน ้ากลัน่ฆ่าเช้ือ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ตารางบนัทึกผลการคดัแยกเช้ือราบริสุทธ์ิจากธรรมชาติถูกตอ้ง ไดค้ะแนน    
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

6.  ตารางบนัทึกผลการเก็บเช้ือราบริสุทธ์ิถูกตอ้ง ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่             
80 เปอร์เซ็นต ์    

7.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า ไดค้ะแนน    
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

8.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์



บทที ่ 4 

การสืบพนัธ์ุและวฏัจกัรชีวติของรา 

 

การสืบพันธ์ุ  หมายถึง การสร้างตัวตนให ม่ ท่ี มีลักษณะทั้ งหมดอันเป็น
ลกัษณะเฉพาะชนิดของส่ิงมีชีวตินั้นๆ ส่ิงมีชีวติท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มของเช้ือราสามารถสืบพนัธ์ุ
เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนของส่ิงมีชีวิต และด ารงเผ่าพนัธ์ุ การสืบพนัธ์ุของเช้ือราแบ่งได ้2 

แบบ คือ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ การศึกษา          
การสืบพันธ์ุของเช้ือราเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในงานทางอนุกรมวิธานทั้ งในขั้นตอน         
การจดัจ าแนกและการระบุเช้ือรา 

 

4.1  การสืบพนัธ์ุของรา 

ส่ิงมีชีวิตท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเช้ือราสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้ งแบบอาศัยเพศและ         
แบบไม่อาศัยเพศ เช้ือราท่ีพบเฉพาะการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศเรียกว่า teleomorph       
ส่วนเช้ือราท่ีพบเฉพาะการสืบพนัธ์แบบไม่อาศยัเพศเรียกว่า anamorph แต่ถา้พบเช้ือรา     
ท่ีมีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศเรียกว่า holomorph  จ  าเป็นอย่างยิ่ง        
ท่ีจะต้องท าความเข้าใจถึงการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ และแบบอาศัยเพศของรา            
วฏัจักรชีวิตของรา และพันธ์ุศาสตร์ของรา  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจมาระบุชนิด            
ในการจดัจ าแนกทางอนุกรมวิธานของราต่อไป (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นุกูล, 
2551; วจิยั, 2546; สมจิตร, 2552;  2549;  Alexopoulos & Mims, 1979) 

 

4.2  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 

4.2.1  การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) หมายถึง            
การสืบพนัธ์ุท่ีไม่มีกระบวนการปฏิสนธิเน่ืองจากไม่มีการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุจะไดต้วัตน
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการแบ่งตวัแบบไมโทซีสของเซลล์ปกติหรือโครงสร้างพิเศษท่ีท าหนา้ท่ี
สืบพนัธ์ุ หน่วยสืบพนัธ์ุท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ของราเรียกว่า สปอร์ (spore) ถ้าสปอร์      
เกิดจาก การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ เรียกว่า สปอร์ไม่อาศัยเพศ (asexual spore)         
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ เกิดข้ึนไดร้วดเร็วและคร้ังละมากๆ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อ
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การเพิ่มจ านวนลูกหลานเพื่อการแพร่กระจายพนัธ์ุ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของรา    
มีหลายชนิด (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554;   
นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552;  2549; อนงคแ์ละคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540 ;  

Alexopoulos & Mims, 1979; Cowan, 2015; Deacon, 1997; Griffin, 1993; Kendrick, 

1985, 1992; Nicklin et al., 1999; Norton, 1981; Paciono, 1981; Prescott, Harley & 

Klein, 2005; Webster & Weber, 2007; Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัน้ี 

1)  การเปลี่ยนแปลงของใยรา สปอร์ท่ีเกิดจากวิธีน้ีคือ คลาไมโดสปอร์ 
(chlamydospore) พบได้ในราทัว่ไปเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เกิดจาก                    
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเส้นใยรา โดยจะเกิดข้ึนจากเซลล์ปกติในบริเวณใด  
บริเวณหน่ึงของเส้นใย เซลล์ของใยราจะเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นเซลล์รูปร่างทรงกลม
หรือรี และจะสร้างผนังหนามาล้อมรอบเกิดเป็นลักษณะสปอร์ข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 4.1   

ช่วยให้มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไดดี้ พบวา่คลาไมโดสปอร์สร้าง
ในราสายทั้งกลุ่มท่ีใยรามีผนงักั้นและไม่มีผนงักั้นโดยมกัพบในเส้นใยราท่ีค่อนขา้งแก่
หรือมีอายุ ราท่ีสร้าง คลาไมโดสปอร์ไม่ใช่เพื่อแพร่พนัธ์ุเพียงอย่างเดียวแต่ยงัสร้างเพื่อ
สะสมอาหารหรือเป็นสปอร์ระยะพกั (resting spore) ในสภาพท่ีไม่เหมาะสมต่อ            
การเจริญเติบโต 

2)  การแตกหักของใยรา สปอร์ท่ีเกิดจากการแตกหกัของใยราเรียกว่า 
อาร์โธรสปอร์ (arthrospore) สปอร์ท่ีสร้างข้ึนมาจากเส้นใยโดยตรง เกิดจากการหัก       
เป็นส่วน ๆ ของเส้นใย (Fragmentation) แต่ละส่วนเรียก oidia สามารถเจริญเป็นเส้นใย
ใหม่ได้ อาร์โธรสปอร์รูปร่างเป็นทรงกระบอก รูปแท่ง ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ปลายตดัหรือ    
ปลายมน แสดงดังภาพท่ี 4.1 จะพบการสร้างอาร์โธรสปอร์ในราชั้นสูงหลายชนิด          
โดยจะเกิด septum มากั้นส่วนปลายของเส้นใยท าให้เส้นใยส่วนนั้นหลุดไดเ้ป็นท่อน ๆ 
เรียกแต่ละท่อนวา่ arthrospore สปอร์ชนิดน้ีถา้สร้างในราชั้นสูงจะเรียกวา่ arthroconidium  
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ภาพที ่4.1 ลกัษณะรูปร่างของ chlamydospore และ arthrospore 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://jpkc.njau.edu.cn/spwswx/cankao/ShowArticle.asp?ArticleID=314  และ 
http://www.ppis.moag.gov.il/ppis/plant_disease_gallery/D_S_W_S/Neoscytalidium_dimidiatum04

-05.htm 

3)  การแบ่งเซลล์ออกเป็นสองส่วน (Fission) การแบ่งตวัออกเป็น         
2 ส่วน แต่ละเซลล์จะคอดเวา้ตรงกลางและหลุดออกจากกนัเป็น 2 เซลล์ (ภาพท่ี 4.2)     
พบในราเมือกและยสีตบ์างชนิดเท่านั้น  

4)  การแตกหน่อ (Budding) เป็นการท่ีเซลล์แบ่งออกเป็นหน่อ      
ขนาดเล็กและนิวเคลียสของเซลล์แม่แบ่งออกเป็นสองนิวเคลียส นิวเคลียสอนัหน่ึง          
จะเคล่ือนยา้ยไปเป็นนิวเคลียสของหน่อ เม่ือหน่อเจริญเต็มท่ีจะคอดเวา้ขาดจากกัน      
หน่อท่ีหลุดออกมาจะเจริญต่อไปได้ (ภาพท่ี 4.2) เรียกหน่อท่ีได้น้ีว่า Blastospore หรือ 
Blastoconidium พบการสืบพนัธ์ุแบบน้ีในยสีตท์ัว่ไป 
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ภาพที ่4.2 ลกัษณะของการแบ่งเซลลแ์บบ fission และ budding 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก https://www.broadinstitute.org/news/2899 และ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeast 

5)  การสร้างสปอร์ (Sporulation) การสร้างสปอร์จากโครงสร้างซ่ึงมี
หน้าท่ีสร้างสปอร์โดยเฉพาะ จะอาศัยกระบวนการไมโทซิสในการสร้างสปอร์            
และไดส้ปอร์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ 

5.1)  สปอร์แรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) เป็นสปอร์ท่ีเกิดจาก
ปลายเส้นใยพองออกเป็นกระเปาะ  แล้วต่อมามีผนังกั้นเกิดข้ึนภายใน กระเปาะจะมี      
ผนังหนาและเจริญเป็นอบัสปอร์  (sporangium) โดยอบัสปอร์จะเป็นถุงท่ีเกิดอยู่ท่ี       
ปลายก้านชูอบัสปอร์หรือใยราก าเนิดอบัสปอร์ (sporangiophore) อบัสปอร์จะมีรูปร่าง        
หลายแบบเช่น ถ้ามีรูปร่างเป็นถุงกลมขนาดใหญ่เรียกว่า sporangium ถ้ามีรูปร่างเป็น     
ถุงยาวเรียก merosporangium และถา้มีรูปร่างเป็นถุงกลมเล็กภายในมี 1-3 สปอร์ เรียกว่า 
sporangiolum หรือ sporangiole (ภาพท่ี 4.3) นิวเคลียสภายในอบัสปอร์จะมีการแบ่งตวั
หลาย ๆ คร้ังโดยมีส่วนของโปรโตพลาสซึมและผนงัหนามาหุ้มกลายเป็นสปอร์ท่ีเรียกวา่ 

sporangiospore จ ะ มี จ า น ว น  sporangiospore ม า ก ม า ย  ตัว อ ย่ า ง ร า ท่ี ส ร้ า ง                        
สปอแรนจิโอสปอร์ ไดแ้ก่ ราในไฟลมัไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota ) เช่น ราด า-

ขนมปัง ( Rhizopus ) sporangiospore แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามความสามารถ                    
ในการเคล่ือนท่ี คือ 
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5.1.1)  planospore เป็น sporangiospore ท่ีสามารถเคล่ือนท่ี
ในน ้ าได ้เน่ืองจาก มีแฟลกเจลลา โดยทัว่ไปมกัเรียกวา่ zoospore (ภาพท่ี 4.3) และเรียก  
อบัสปอร์ท่ีมีซูโอสปอร์วา่ zoosporangium ลกัษณะของแฟลกเจลลามี 2 แบบคือ tinsel    

จะมีลกัษณะแฟลกเจลลาแบบพู่ขนนกท่ีผิวนอกจะพบขนเล็กๆเรียกว่า mastigonenmes 
และ แบบท่ีสองคือแบบ whiplash จะมีลกัษณะแฟลกเจลลาแบบคลา้ยแส้ผิวนอกเรียบ     
ราชั้นต ่าบางไฟลมัและราเทียมจะสร้างสปอร์ท่ีมี flagellum ช่วยท าให้เคล่ือนท่ีในน ้ าไดดี้ 
ตวัอย่างราท่ีสร้างซูสปอร์ ไดแ้ก่ ราแทใ้นไฟลมั ไคตริดิโอไมโคตา และราเทียม    ใน
อาณาจกัรสตรามีโนพิลา และโปรติสตา 

5.1.2)  aplanospore เป็น sporangiospore ท่ีไม่มีแฟลกเจลลา 
พบได้ใน Phylum Zygomycota เช่น Rhizopus, Mucur, Syncephalastrum, 

Cunninghamella ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่4.3 ลกัษณะรูปร่างของ sporangium, merosporagium, sporangiole และ zoospore 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://www.plantpath.cornell.edu/glossary/defs_s.htm และ 
http://dbiodbs.units.it/quint/mair/info/introeng.html 

http://www.plantpath.cornell.edu/glossary/defs_s.htm%20และ
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5.2)  โคนิเดียหรือโคนิดิโอสปอร์ (conidia หรือ condiospore)     

เ ป็นสปอร์ ท่ี เ กิด ข้ึนแบบไม่อาศัย เพศในราชั้ นสูง  โดยจะสร้างบนเส้นใยปกติ                 

หรือบนเส้นใยพิเศษท่ีเรียกโคนิดิโอฟอร์ (conidiophore) เซลลท่ี์อยูบ่นใยราก าเนิดโคนิเดีย
ท าหน้าท่ีสร้างโคนิเดียเรียกว่า phialide หรือ annellide (ภาพท่ี 4.4) บางคร้ังจะพบ          
ใยราก าเนิดโคนิเดียรวมกนัเป็นโครงสร้างพิเศษท่ีมีการสร้างโคนิเดียเรียกวา่ conidiomata 

หรือ conidioma บางคร้ังเรียกโครงสร้างนั้นวา่ asexual fruiting body มีรูปร่างหลายแบบ 
และมีช่ือเฉพาะส าหรับรูปร่างแต่ละแบบ แบบท่ีมีรูปร่างคล้ายจานเรียกว่า acervulus            

แบบท่ีคลา้ยคนโฑเรียกว่า pycnidium แบบท่ีมีรูปร่างคลา้ยหมอนอิง หรือเบาะรองนั่ง 
เรียกว่า sporodochium และแบบท่ีคล้ายช่อดอกไม้เรียกว่า synnema (ภาพท่ี 4.5)           

เช้ือราท่ีสร้าง conidia เช่น Aspergillus sp. และ Penicillium sp. โคนิเดียจะมีขนาดและ
รูปร่างท่ีแตกต่างกนัไปแสดงดงัตารางท่ี 4.1 และ ภาพท่ี 4.6 อธิบายลกัษณะรูปร่างของ   
โคนิเดียแบบต่างๆ ข้ึนกบัชนิดของเช้ือรา ดงันั้นอาจแบ่งโคนิเดียเป็นกลุ่มตามขนาด ไดแ้ก่ 
microconidia เป็นโคนิเดียท่ีประกอบดว้ยเซลล์เดียวและมีขนาดเล็กและ macroconidia     

เป็นโคนิเดียท่ีประกอบดว้ยเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์แต่จะมีขนาดใหญ่ นอกจากน้ียงัพบ
โคนิเดียแบบต่างๆ ซ่ึงมีหลากหลายรวมทั้งลกัษณะของผนงักั้นภายในเซลล์ของโคนิเดีย 
และสีของโคนิเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 ลกัษณะรูปร่างของ conidia 

ท่ีมา: http://chicora.org/mold.html 
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ภาพที ่4.5 โครงสร้างพิเศษท่ีสร้างรองรับโคนิเดีย 

ท่ีมา: http://www.yourarticlelibrary.com/notes/notes-on-arrangement-of-conidiophores-

389-words/7456/ 

http://www.yourarticlelibrary.com/notes/notes-on-arrangement-of-conidiophores-389-words/7456/
http://www.yourarticlelibrary.com/notes/notes-on-arrangement-of-conidiophores-389-words/7456/
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะรูปร่างของโคนิเดียแบบต่างๆ 

โคนิเดีย ลกัษณะรูปร่างของโคนิเดีย 

อะเมอโรสปอรี (Amerosporae) โคนิเดียมีหน่ึงเซลล ์รูปร่างกลม รูปไข่ หรือรูปยาวรี หรือ
เป็นทรงกระบอกสั้น 

ดิไดโมสปอรี (Didymosporae) โคนิเดียรูปไข่ หรือรูปยาวขอบขนาน มีผนงักั้นเป็นสอง
เซลล ์

แฟรกโมสปอรี 
(Phragmosporae) 

โคนิเดียรูปยาวขอบขนาน มีผนงักั้นตามขวาง แบ่งเป็นหลาย
เซลล ์

ดิกไทโอสปอรี (Dictyosporae) โคนิเดียรูปไข่ จนถึงรูปยาวขอบขนานมีผนงักั้นทั้งตามยาว
และขวางคลา้ยตาข่าย แบ่งเป็นหลายเซลล ์

สคอลีโคสปอรี (Scolecosporae) โคนิเดียคลา้ยเส้นดา้ย หรือตวัหนอนเป็นเซลลเ์ดียวหรือมี
ผนงักั้น ทั้งมีสีเป็นเซลลเ์ดียวหรือมีผนงักั้นทั้งมีสีหรือใสไม่
มีสี 

เฮลิโคสปอรี (Helicosporae) โคนิเดียคลา้ยเส้นดา้ย หรือตวัหนอน บิดแบบเกลียว หรือ
มว้นแบบกน้หอยเป็นเซลลเ์ดียว หรือมีผนงักั้น ทั้งมีสีและ
ใสไม่มีสี 

สเตาโรสปอรี (Staurosporae) โคนิเดียรูปดาว มีแฉก เป็นเซลลเ์ดียว หรือมีผนงักั้น ทั้งมีสี
และใสไม่มีสี 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Alexopoulos et al., 1996; Alexopoulos & Mims, 1979 
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ภาพที ่4.6 แสดงลกัษณะรูปร่างของโคนิเดียแบบต่างๆ 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก Alexopoulos et al., 1996; Alexopoulos & Mims, 1979 
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4.3  การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ 

การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) หมายถึง การสืบพนัธ์ุท่ีตอ้ง
อาศยักระบวนการปฏิสนธิ (fertilization) อนัเน่ืองมาจากการรวมตวักนัของเซลล์สืบพนัธ์ุ 
(gamate) ถ้าสปอร์เกิดจากการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ  เรียกว่า สปอร์อาศัยเพศ            
(sexual spore) การผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุและมีการรวมตัวของนิวเคลียส            
ซ่ึงรวมแล้วเป็น diploid (2n) และมีการแบ่งตวัในขั้นตอนสุดท้ายแบบ meiosis             

เพื่อลดจ านวนโครโมโซมลงเป็น haploid (n) ตามเดิม กรรมวิธีในการรวมของนิวเคลียส 
มี 3 ระยะ (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554;        

นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552;  2549; อนงคแ์ละคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540; 

Cowan, 2015; Deacon, 1997; Griffin, 1993; Kendrick, 1985, 1992; Nicklin et al., 1999; 

Norton, 1981; Paciono, 1981; Prescott, Harley & Klein, 2005; Webster & Weber, 2007; 

Tortora, Funke & Case, 1995) ดงัน้ี  

1)  plasmogamy เป็นระยะท่ีไซโตพลาสซึมของทั้งสองเซลล์มารวมกนัท าให้
นิวเคลียสในแต่ละเซลลม์าอยูร่วมกนัดว้ย นิวเคลียสในระยะน้ีมีโครโมโซมเป็น n 

2)  karyogamy เป็นระยะท่ีนิวเคลียสทั้งสองมารวมกนั ในราชั้นต ่าจะเกิด        
การรวมตวัของนิวเคลียสอยา่งรวดเร็วในทนัทีท่ีมีนิวเคลียสทั้งสองอนัอยูใ่นเซลล์เดียวกนั 

ส่วนในราชั้นสูงจะเกิดการรวมตวัของนิวเคลียสชา้มาก ท าใหเ้ซลลร์ะยะน้ีมีสองนิวเคลียส 
เรียกวา่ dikaryon  

3)  haploidization หรือไมโอซิส เป็นระยะท่ีนิวเคลียสซ่ึงมีโครโมโซมเป็น 2n 

จะแบ่งตวัแบบไมโอซิส เพื่อลดจ านวนโครโมโซมเป็น n  

การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศในราแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างท่ีเรียกวา่ gametangium 

ท าหนา้ท่ีสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีเรียกวา่ gamete เขา้ผสมกนั นอกจากน้ียงั
พบว่าราท่ีมี gametangium สร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียอยู่ในไมซิเลียมเดียวกนั
และสามารถผสมพนัธ์ุกันได้เรียกว่า monoecious แต่ราท่ีมี gametangium สร้าง          
เซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียอยู่ต่างไมซีเลียมกนั แต่ละไมซีเลียมเรียกว่า dioecious    
การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเกิดข้ึนยากกว่าการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ และตอ้งการ
ปัจจยัจ าเพาะสูง เช่น สารอาหาร แร่ธาตุ หรือวิตามินบางอย่างเป็นพิเศษนอกเหนือจาก
ชนิดท่ีตอ้งการในระยะเจริญของเส้นใย ความเป็นกรด- ด่างของอาหาร และอุณหภูมิ       
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ท่ีเหมาะสมอาจตอ้งอยูใ่นช่วงจ ากดักวา่เดิม ราบางชนิดแต่ละโคโลนีสามารถสร้างสปอร์
แบบอาศยัเพศไดเ้อง แต่บางชนิดอาจตอ้งจบัคู่กบัเส้นใยหรือสปอร์ของโคโลนีอ่ืนก่อน    
จึงจะสามารถเกิดการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศได ้ 

สปอร์ท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ มีช่ือเรียกต่างๆ แลว้แต่กลุ่มของเช้ือรา 
ดงัน้ี 

1)  โอโอสปอร์ (oospore) เป็นสปอร์ผนงัหนารูปร่างกลม (ภาพท่ี 4.7) เกิดจาก
การผสมกันระหว่างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน     
เซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมีย เรียกว่า oosphere อยู่ใน oogonium และเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู ้      
ขนาดเล็ก เรียกว่า antheridium เป็นการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของเช้ือราในไฟลัม 
Oomycota เช่น Pytium sp. 

2)  ไซโกสปอร์ (zygospore) เป็นสปอร์ท่ีเกิดจากการผสมกันระหว่าง 
gametangium ท่ีสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั แต่อาจจะมีขนาดเท่ากนัหรือ
ต่างกันแล้วแต่ชนิดของเช้ือรา zygospore มีผนังหนาและมักมีผิวขรุขระ ทนต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไดดี้ (ภาพท่ี 4.7) 

3)  แอสโคสปอร์ (ascospore) (ภาพท่ี 4.7) เป็นสปอร์ท่ีเกิดจากการผสมกนัของ
นิวเคลียส 2 นิวเคลียสท่ีอยู่ในเซลล์ท่ีจะพฒันาไปเป็น ascus ส่วนใหญ่มี 8 ascospores     

(มีนิวเคลียสเป็นแบบ haploid) อยู่ภายใน ascus เน่ืองจากมีการผสมกนัของนิวเคลียส    
แล้ว จะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis และมกัจะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis     

อีกคร้ังหน่ึง ท าให้ได ้8 ascospores ภายในแต่ละ ascus เช้ือราบางชนิดอาจสร้าง ascus    

อยู่ภายใน ascocarp แบบต่างๆ ได้แก่ apothecium ท่ีมีรูปร่างคล้ายถ้วยหรือจาน 
perithecium มีรูปร่างคลา้ยลูกสาล่ี และแบบ cleistothecium มีรูปร่างเป็นทรงกลม แลว้แต่
ชนิดของเช้ือรา (ภาพท่ี 4.8) 

4)  เบสิดิโอสปอร์ (basidiospore) (ภาพท่ี 4.7) เป็นสปอร์ท่ีเกิดจากการผสมกนั
ระหวา่งนิวเคลียสของเซลล์ท่ีพฒันาไปเป็น basidium เม่ือผสมกนัแลว้จะแบ่งนิวเคลียส
แบบ meiosis ได ้4 นิวเคลียส จากนั้นแต่ละนิวเคลียสจะเคล่ือนท่ีผา่นแต่ละกา้นสปอร์ท่ีมี
ขนาดเล็ก (sterigma) ไดเ้ป็น 4 basidiospore ซ่ึงมีนิวเคลียสแบบ haploid basidiospore จะ
อยูบ่น basidium ท่ีอยูใ่น fruiting body ซ่ึงอาจมี fruiting body เป็นดอกเห็ด 
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ภาพที ่4.7 สปอร์สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศแบบต่างๆ oospore, zygospore, ascospore และ 

basidiospore 

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก http://www.wallmonkeys.com (zygospore), http://palaeos.com 

(ascospore) http://comenius.susqu.edu (basidiospore), http://www.apsnet.org (oospore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wallmonkeys.com/
http://palaeos.com/
http://comenius.susqu.edu/
http://www.apsnet.org/
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ภาพที ่4.8 รูปร่าง ascocarp แบบต่างๆ 

ท่ีมา: Alexopoulos, 1962; Alexopoulos & Mims, 1979 
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4.4  วฏัจักรชีวติของรา 

การเจริญและการพฒันาโครงสร้างต่างๆ ของเช้ือราเกิดข้ึนในวฏัจักรชีวิต        
(life cycle) ได้ทั้งในระยะท่ีไม่อาศยัเพศ (anamorphic stage) และระยะท่ีอาศยัเพศ 
(teleomorphic stage) ในการจดัจ าแนกเช้ือราออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั้นสามารถอาศัย
โครงสร้างสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศท่ีสังเกตเห็นหรือท่ีปรากฏตามระยะของการเจริญได ้
ดงันั้นวฏัจกัรชีวิตของเช้ือราจึงมีความส าคญั และเป็นประโยชน์ในการศึกษาราวิทยา     
การจดัหมวดหมู่และการจดัจ าแนกเช้ือรา ตลอดจนพนัธ์ุศาสตร์ของเช้ือรา โดยทัว่ไป    
อาจแบ่งรูปแบบวฏัจกัรชีวติขั้นพื้นฐานของเช้ือราออกไดเ้ป็น 5 ชนิด (ชุลี, 2546) คือ 

4.4.1  asexual cycle เป็นวฏัจกัรชีวิตของเช้ือราท่ีพบเฉพาะระยะการสืบพนัธ์ุ
แบบไม่อาศัยเพศ เป็นวัฏจักรชีวิตของเช้ือราท่ีไม่สมบูรณ์ ได้แก่  เ ช้ือราในกลุ่ม        
Imperfect Fungi เช่น Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Stemphylium เป็นตน้            
วฏัจกัรชีวิตของเช้ือรา Aspergillus niger แบบ asexual cycle แสดงดงัภาพท่ี 4.9            
พบการเจริญเฉพาะระยะการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ซ่ึงไม่มีหรือยงัไม่พบการสืบพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศโดยเส้นใยและสปอร์ คือ โคนิเดียนั้นมีโครโมโซมเพียงชุดเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9 วฏัจกัรชีวติของเช้ือรา Aspergillus niger แบบ asexual cycle 

ท่ีมา: ชุลี, 2546 
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4.4.2  haploid homokaryotic cycle เช้ือราเกิดการเช่ือมประสาน (anastomosis)                  
ของเซลล์ท่ีอยูต่่างเส้นใยท าให้ไดเ้ซลล์ท่ีมี 2 นิวเคลียส (dikaryon) ซ่ึงจะท าให้ไดเ้ซลล์ท่ี
นิวเคลียสมีจีโนไทป์ (genotype) เหมือนกันเรียกว่า homokaryon  เป็นวฏัจกัรชีวิตของ   
เช้ือราท่ีจะเกิดไมโอซิสข้ึนทนัที ภายหลงัจากท่ีเกิดการรวมนิวเคลียส จึงท าให้โครงสร้าง
ในวฏัจกัรชีวิตแบบน้ีมีโครโมโซมเพียงชุดเดียว และมีนิวเคลียสท่ีเหมือนกันอยู่เพียง   
ชนิดเดียว วฏัจกัรชีวิตแบบน้ีใช้เป็นแบบจ าลองส าหรับวฏัจกัรชีวิตของเช้ือราชั้นต ่าใน 
Class Phycomycetes เช่น Mucor, Rhizopus และเช้ือราชั้นสูงใน Class Ascomycetes      
วฏัจกัรชีวิตของเช้ือราแบบ haploid homokaryotic cycle ของ Rhizopus  stolonifer        
โดยแต่ละสายพนัธ์ุมีนิวเคลียสแบบ haploid ชนิดเดียว ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุจะสืบพนัธ์ุแบบ
ไม่อาศัยเพศ โดยโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องคือ เส้นใย sporangia และ sporangiospore           

(A-D และ A’-D’) และเม่ือสายพนัธ์ุท่ีมีเพศตรงขา้มกนัมาพบกนัจะเกิดการสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศ (E-I) แต่ zygosporangium จะงอกสร้าง sporangium (ภาพท่ี 4.10) 

4.4.3  haploid dikaryotic cycle หรือ haploid heterokaryotic cycle เช้ือราเกิด    
การเช่ือมประสาน (anastomosis) ของเซลล์ท่ีอยูต่่างเส้นใยท าให้ไดเ้ซลล์ท่ีมี 2 นิวเคลียส 
(dikaryon) ซ่ึงจะท าให้ไดเ้ซลล์ท่ีนิวเคลียสมีจีโนไทป์ (genotype) ต่างกนัหรือท่ีเรียกว่า 
heterokaryon มีแนวโน้มท่ีจะพบการเขา้คู่กนัของนิวเคลียสภายในเส้นใยแทนการเกิด   
การรวมนิวเคลียสในทันที โดยนิวเคลียสจะแบ่งตัวพร้อมๆกัน ในเช้ือราชั้ นสูง            
Class Ascomycetes บางชนิดจะพบสภาพดงักล่าวในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น เช่น 
Aspergillus  nidulans, Neurospora  crassa, Saccharomycetales เป็นตน้ ส่วนเช้ือราชั้นสูง 
Class Basidiomycetes อาจมีเวลาในการแบ่งเซลล์นานนับหลายร้อยปีหรือไม่มี
ก าหนดเวลาส้ินสุดเช่น Agericus, Coprinus, Schizzophyllum และราเขม่าด าคือ       
Ustlago maydis เป็นตน้ (ภาพท่ี 4.11) 
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ภาพที ่4.10 วฏัจกัรชีวติของเช้ือราแบบ haploid homokaryotic cycle ของ Rhizopus  stolonifer 

ท่ีมา: ชุลี, 2546 
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ภาพที ่4.11 วฏัจกัรชีวติของเช้ือราแบบ haploid dikaryotic cycle 

ท่ีมา: http://www.shroomery.org/forums/showflat.php/Number/19659039/fpart/all/vc/1 

4.4.4  haploid diploid cycle เป็นวฏัจกัรชีวิตแบบสลบัซ่ึงคลา้ยกบัพืชชั้นสูง    
แต่ไม่ค่อยพบในเช้ือราทัว่ไป คือมีการสร้างโครงสร้างท่ีมีจ านวนโครโมโซมชุดเดียว 
สลบักบัโครงสร้างท่ีมีจ  านวนโครโมโซมสองชุด ไดแ้ก่ ราน ้ าใน Class Chytridiomycetes 

เช่น Allomtces รวมทั้งยีสต์ เช่น Saccharomyces  cerevisiae, Schizosaccharomyces  

pombe เป็นตน้ วฏัจกัรชีวิตแบบ  haploid diploid cycle ท่ีพบใน Allomyces  macrogynus 

สร้างโครงสร้างท่ีเป็น haploid เช่น zoospore, cyst, เส้นใยท่ีสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุและ    
เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู ้เพศเมียสลับกับการสร้างโครงสร้างต่างๆ ชนิด diploid เช่น          
motile zygote, cyst, เส้นใยท่ีสร้างสปอร์, zoosporangium, zoospore (ภาพท่ี 4.12) 

4.4.5  diploid cycle วฏัจกัรชีวิตของเช้ือราในลกัษณะน้ี พบในราชั้นต ่า               
ท่ีไม่ด ารงชีพ แบบอิสระส่วนใหญ่อยูใ่น Class Oomycetes โดยโครงสร้างส่วนใหญ่ท่ีพบ
เป็น diploid ยกเวน้เซลล์สืบพนัธ์ุหรือระยะท่ีสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุเท่านั้ นท่ีเป็น 
haploid (ภาพท่ี 4.13) เช่น Phytium, Phytophthora, Saprolegnia เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.12 วฏัจกัรชีวติแบบ haploid diploid cycle พบใน Allomyces  macrogynus 

ท่ีมา: ชุลี, 2546 
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ภาพที ่4.13 วฏัจกัรชีวติของเช้ือราแบบ diploid cycle ของราน ้า Saprolegnia  ferax 

ท่ีมา: ชุลี, 2546 
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4.4.6  การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศและวงจรชีวติของยสีต์ 

ยีส ต์ ท่ี มี ก า ร สื บพัน ธ์ุ แ บบ อา ศัย เ พ ศ แบ่ ง เ ป็ น  2 พว ก  คื อ                   
ascomycetous yeast และ basidiomycetous yeast ระยะท่ีพบการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ
เรียกว่า perfect state ส่วนระยะการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเรียกว่า imperfect state     
การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของยีสต์เกิดจากเซลล์หรือสปอร์ท่ีนิวเคลียสมีโครโมโซม   
หน่ึงชุดและมี เมติงไทป์ตรงกันข้ามท่ี เข้ากันได้มารวมกัน เ กิดการรวมกันของ                 
ไซโทพลาสซึมท่ีเรียกวา่ plasmogamy ตามดว้ยการรวมตวัของนิวเคลียส หรือ karyogamy 

สร้างเป็นไซโกตท่ีมีโครโมโซมสองชุดและเซลล์ท่ีมีโครโมโซมสองชุมตามล าดับ 
ต่อจากนั้ นนิวเคลียสท่ีมีโครโมโซมสองชุดมีการแบ่งไมโอซิสได้นิวเคลียสท่ีมี 
โครโมโซมหน่ึงชุดจ านวน 4 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสพนัฒนาต่อไปเป็น ascospore 

หรือ basidiospore วงจรชีวิตการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของ Saccharomyces  ludwigii 

แสดงดงัภาพท่ี 14.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.14 วงจรชีวิตการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของ Saccharomyces  ludwigii 

ท่ีมา: http://www.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image002139.jpg 
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วฏัจกัรชีวติของยสีตพ์บวา่บางระยะเซลล์มีโครโมโซมหน่ึงชุดและระยะท่ี
เซลล์มีโครโมโซมสองชุด นอกจากนั้นยีสต์ท่ีสร้าง basidiospore พบว่าในวฏัจกัรชีวิต      
มีระยะท่ีเซลล์มีสองนิวเคลียสแยกกนัท่ีเรียกว่า dikaryon หรือระยะ dikaryotic phase      

ท าใหส้ามารถแบ่งวฏัจกัรชีวติของยสีตอ์อกเป็น 3 แบบ (สาวติรี, 2549) ดงัน้ี 

1)  วฏัจกัรชีวิตแบบท่ีมีระยะ haploid ยาวและระยะ diploid สั้ นมาก
ตวัอยา่งเช่น Schizosaccharomyces  pombe 

2)  วฏัจกัรชีวิตท่ีระยะ haploid และระยะ diploid มีความส าคญัเท่าๆ กนั 
ในวฏัจกัรชีวิตแบบน้ีอาจพบเซลล์ท่ีมีโครโมโซมสามชุดหรือหลายชุดได ้ตวัอย่างเช่น 
Saccharomyces  cerevisiae 

3)  วฏัจกัรชีวิตท่ีระยะ diploid ยาวมาก ในขณะท่ีระยะ haploid สั้ นมาก 
ตวัอยา่งเช่น Saccharomycodes  ludwigii 

 

4.5  พนัธ์ุศาสตร์ของรา 

โดยทัว่ไปมนุษยใ์ชร้าเพื่อการศึกษาวจิยัทางพนัธ์ุศาสตร์ (นิวฒั, 2543; ชุลี, 2546) 
เน่ืองจากรามีลกัษณะเหมาะสมดงัน้ี 

1)  เจริญเติบโตง่าย มีวงจรชีวติสั้น 

2)  มีนิวเคลียสแบบแฮพพอยดแ์ละง่ายต่อการแปรผนัทางพนัธุกรรม 

3)  ศึกษาตรวจสอบทางชีวเคมีไดง่้าย 

4)  ระยะสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศไดลู้กท่ีเป็นแฮพพอยด ์ไม่มีการหายไปของรุ่นลูก 

5)  การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศไดลู้กหลานท่ีเหมือนกนั (clones) 
ปัจจุบนัรามีความส าคญัในการศึกษาทางด้านพนัธุศาสตร์ทั้งในวิธีดั้ งเดิมและ                        

วิธีทางพนัธุศาสตร์โมเลกุล มนุษยนิ์ยมใช้รา Ascomycota ในการศึกษาทางพนัธุศาสตร์
โมเลกุลเน่ืองเพราะ 2 ปัจจยัท่ีส าคญั คือรามีจีโนมขนาดเล็ก และยีนส่วนใหญ่คุมรหัส
ส าหรับโปรตีน เพราะมีระดบัของ redundant DNA นอ้ย 

4.5.1  โครงสร้างและการจัดวางของจีโนมของรา 

รามีแหล่งของยีน 4 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ Chromosomal genes, 

Mitochondrial genes, Plasmids และ mobile genetic elements และ viral genes          

(นิวฒั, 2543; ชุลี, 2546) ดงัน้ี 
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1)  Chromosomal genes โครโมโซมและยีนบนโครโมโซม                   
ราเกือบทุกชนิดมีสภาพนิวเคลียสเป็นแฮพพอยด์ ยกเวน้ในรา Oomycota และในยีสต ์  
บางชนิดเช่น Candida albican ซ่ึงมีสภาวะนิวเคลียสเป็นดิพพอยด์ แต่มีราบางชนิด   มี
การเจริญแบบสลบัและอาจเป็นแบบ polyploids เช่นรา Allomyces ขนาดและการอดัตวั
ของโครโมโซมอาจท าความยุ่งยากอยู่บ้างในการติดตามสังเกตุจ านวนโครโมโซม        
แบบแฮพพอยด์จะประมาณ 6-17 โครโมโซม  ขนาดของโครโมโซมเล็กมาก                
เม่ือเปรียบเทียบกบัพวกยคูาริโอตดว้ยกนั 

2)  Mitochondrial genes ยีนบนไมโตคอนเดรีย ลักษณะเป็นวง            
เป็น DNA ขนาดเล็ก คลา้ยกบั mtDNA ของยคูาริโอตชนิดอ่ืน ตวัอยา่งเช่นท่ีพบในยีสต ์
Saccharomyces cerevisiae มีขนาดประมาณ 50 kbp ในรา S. commune มีขนาด 70 kbp 

ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเพราะขนาดของ introns และ mtDNA ทั้งหมดคุมรหัสเพื่อ 
cytochrome c และ สร้าง ETS enzyme บทบาทท่ีส าคญัอีกประกาณหน่ึงของ mtDNA คือ
การควบคุมขบวนการแก่ของราโดยเฉพาะราท่ีเส้นใยเจริญดีเช่นราพวก Ascomycota    

การผนัแปรทางพนัธุกรรมเพียง 1 คร้ังใน mtDNA สามารถท าให้เกิดการตายของราทั้ง
โคโลนี  

3)  Plasmids และ mobile genetic elements ยีนบนพลาสมิดเป็น DNA    

ท่ี มีโมเลกุล เป็นวงแหวนหรือเส้นตรง มีการผลิตซ ้ าๆ  กันได้ ส่วนใหญ่พบใน                 
ไมโตคอนเดรีย ท าหนา้ท่ีอยา่งไรยงัไม่ทราบแน่ชดัไม่เหมือนกบัของแบคทีเรียท่ีทราบแน่
ชดัแลว้ 

4)  Viral genes  การคน้พบ virus-like particle (VLPs) คร้ังแรกเม่ือ          
ปี 1960s ใน Agaricus bisporus หลงัจากนั้นจึงได้มีการคน้พบมากกว่า 150 แบบ               
มีลกัษณะโดยรวมดงัน้ีคือ ขนาดของ particle 25-50 nm (dia) รูปร่างแบบ isometric          

มี double stranded RNA ห่อหุ้มดว้ย capsid ท่ีมี 1 polypeptide ขนาดของจีโนมแตกต่าง
กนัมากตั้งแต่ 3.5-10 kbp มกัพบในส่วนของเส้นใยท่ีอายุมาก ปรากฏให้เห็นเป็นกอ้นหรือ
ผลึกขนาดใหญ่ในไซโตพลาสซึม สามารถติดต่อถึงกันโดยการรวมกันของเส้นใย        
และไปกับสปอร์ทุกแบบ ไม่พบพาหะหรือการติดต่อทางอ่ืน หน้าท่ีของ VLPs มี         
Virus like ds-RNA สามารถสกดั ds-RNA และใส่เขา้ไปในโปรโตพลาสหรือการเปล่ียน
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รูปจาก ds-RNA เป็น cDNA ราบางชนิดสร้าง killer toxin จาก VLPs ท าให้ความรุนแรง
ของเช้ือสายพนัธ์ุอ่ืนลดลง 

4.5.2  การผนัแปรทางพนัธุกรรมในรา 

ราอาจเกิดจากการผ่าเหล่า เม่ือผ่าเหล่าแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อราหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัระดบั ploidy ของราเอง การผนัแปรโดยไม่อาศยัเพศเกิดจาก 3 ขบวนการคือ 
haploidy, heterokaryosis และparasexuality ส่วนการผนัแปรโดยอาศยัเพศ เกิดจาก       
การแยกตัวของโครโมโซมออกจากกันแล้วมารวมตัวกันใหม่อย่างอิสระท าให้มี           
การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมในรุ่นลูก 
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สรุป 

การสืบพนัธ์ุเป็นการสร้างตวัตนใหม่ท่ีมีลกัษณะทั้งหมดอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ชนิดของส่ิงมี ชีวิตนั้ นๆ ส่ิงมี ชีวิต ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเ ช้ือราสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้ ง               
แบบอาศยัเพศและแบบไม่อาศยัเพศ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพนัธ์ุ         
ท่ีไม่มีกระบวนการปฏิสนธิเน่ืองจากไม่มีการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุจะไดต้วัตนใหม่ท่ีเกิดข้ึน
จากการแบ่งตวัแบบไมโทซีสของเซลล์ปกติหรือโครงสร้างพิเศษท่ีท าหน้าท่ีสืบพนัธ์ุ       
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเกิดข้ึนได้รวดเร็วและคร้ังละมากๆ สปอร์ท่ีเกิดจากการ
สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศไดแ้ก่ อาร์โธรสปอร์ คลาไมโดสปอร์ การแบ่งเซลล์ออกเป็น
สองส่วน การแตกหน่อ การสร้างสปอร์ เช่นการสร้างสปอร์แรงจิโอสปอร์ เป็นสปอร์      
ท่ี เ กิดอยู่ภายในถุง โคนิเดียเป็นสปอร์ท่ีเกิดบนเส้นใยปกติ ส าหรับการสืบพันธ์ุ             
แบบอาศัย เพศเป็นการสืบพัน ธ์ุ ท่ีต้องอาศัยกระบวนการปฏิสนธิ ( fertilization)                
อนัเน่ืองมาจากการรวมตวักนัของเซลล์สืบพนัธ์ุ (gamate) ถา้สปอร์เกิดจากการสืบพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศ เรียกวา่ สปอร์อาศยัเพศ (sexual spore) การผสมกนัระหว่างเซลล์สืบพนัธ์ุ
และมีการรวมตวัของนิวเคลียส ซ่ึงรวมแลว้เป็น diploid (2n) และมีการแบ่งตวัในขั้นตอน
สุดทา้ยแบบ meiosis มี 3 ระยะคือ plasmogamy  karyogamy และ  haploidization      
สปอร์ท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเช่น โอโอสปอร์  ไซโกสปอร์ แอสโคสปอร์ 
และเบสิดิโอสปอร์ สปอร์ท่ีถูกสร้างข้ึนมานั้นเป็นส่วนหน่ึงของวฏัจักรชีวิตของรา     
ซ่ึงวฏัจกัรชีวิตของราเป็นแบบแผนการเจริญและการพฒันาโครงสร้างต่างๆ ของเช้ือรา
เกิดข้ึนในวฏัจกัรชีวิต (life cycle) ไดท้ั้งในระยะท่ีไม่อาศยัเพศ (anamorphic stage) และ
ระยะท่ีอาศยัเพศ (teleomorphic stage) ในการจดัจ าแนกเช้ือราออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั้น
สามารถอาศยัโครงสร้างสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศท่ีสังเกตเห็นหรือท่ีปรากฏตามระยะของ
การเจริญได ้การสืบพนัธ์ุของยีสตแ์บบอาศยัเพศแบ่งเป็น 2 พวก คือ ascomycetous yeast 

และ basidiomycetous yeast ระยะท่ีพบ การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเรียกว่า perfect state 

ส่วนระยะการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเรียกวา่ imperfect state สารพนัธ์ุกรรมของรามี
แหล่งบรรจุรหัสพันธุกรรมท่ีเรียนกว่ายีนนั้ นแบ่งเป็น 4 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่    
Chromosomal genes, Mitochondrial genes, Plasmids และ mobile genetic elements    
และ viral genes 
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ค าถามท้ายบท 

1.  จงบอกช่ือสปอร์ท่ีสร้างจากการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 

2.  จงอธิบายวฏัจกัรชีวติของราแบบ asexual cycle 

3.  ในส่วนใดของโครงสร้างราท่ีเราสามารถพบสารพนัธุกรรมหรือยนีของราได ้

4.  จงอธิบายประโยชน์ท่ีเกิดจากการผา่เหล่าของพนัธุกรรมรา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

การจดัจ าแนก อนุกรมวธิานของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

5.1  ความหมายของการจดัหมวดหมู่ 
5.2  ลกัษณะท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกรา 

5.3  หลกัการตั้งช่ือวทิยาศาสตร์ชนิดรา 

5.4  การจดัจ าแนกหมวดหมู่รา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของการจดัหมวดหมู่ราได ้

2. อธิบายการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวติได ้

3. อธิบายการบ่งบอกชนิดของส่ิงมีชีวติได ้

4. อธิบายการตั้งช่ือของส่ิงมีชีวติได ้

5. อธิบายลกัษณะท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกราได ้

6. อธิบายการใชคุ้ณสมบติัทางชีวเคมีจดัจ าแนกราได้ 
7. อธิบายการใชล้กัษณะอ่ืน ๆ ในการจดัจ าแนกราได้ 
8. อธิบายหลกัการตั้งช่ือวทิยาศาสตร์ชนิดราได ้

9. อธิบายหลกัการการจดัจ าแนกหมวดหมู่ราได ้



100 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา 

3.  หนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียน หรืองานวจิยั 

 

การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียน 

3.  ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน ถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียน ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  การบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่ 5 

การจดัจ าแนก อนุกรมวธิานของรา 

 

ในกา รศึ กษ า ส่ิ ง ท่ี มี ชี วิตจะต้อง มีก ารแบ่ ง ส่ิ ง มี ชี วิตออกเ ป็นหม วดหมู่                 
เพื่อความสะดวกในการศึกษาหรืออ้างถึง ล าดับการจัดหมวดหมู่ท่ีดีต้องแสดงหรือ
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กันทางธรรมชาติ (natural relationship) ในระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตพวกเดียวกันและต่างพวกกัน เน่ืองจากเช้ือรามีจ านวนมากมายหลายชนิด        
บางชนิดมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั แต่บางชนิดแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น ราเขียว
ท่ีข้ึนบนขนมปัง (Penicillium spp.) กบัเห็ดนางรม (Pleurotus spp.) มีลกัษณะภายนอก
รวมทั้ งขนาดรูปร่างต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกัน           
เช่น เส้นใย การสร้างสปอร์ หรือลกัษณะการกินอาหาร เป็นตน้ ดงันั้นการเรียนรู้ลกัษณะ
ทัว่ไปของเช้ือราท าใหส้ามารถแยกหมวดหมู่เช้ือรากลุ่มต่างๆ ได ้เก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่
ของรา โดยอาศยัการศึกษาราในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะโครงสร้าง การเจริญเติบโต
ตลอดจนสรีรวิทยาของรา นอกจากน้ียงัน าความรู้ด้านชีวโมเลกุลมาช่วยในการศึกษา
เก่ียวกับระบบการจดัหมวดหมู่ของรามากข้ึน ท าให้นักอนุกรมวิธานมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัไปหลายทาง เป็นผลท าให้ระบบการจดัหมวดหมู่ราแตกต่างกนัตามความเช่ือ
ของนักวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษา ในบทน้ีจะกล่าวถึงการหลักการจัดจ าแนกราตามหลัก
อนุกรมวิธาน ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจถึงความหมายของการจดัหมวดหมู่รา โดยการใชล้กัษณะ
สัณฐานวิทยาต่างๆ ของรา คุณสมบติัทางชีวเคมี หรือลกัษณะอ่ืนช่วยในการจดัจ าแนก
หมวดหมู่รา 

 

5.1  ความหมายของการจัดหมวดหมู่ 

ความหมายของการจัดหมวดหมู่คือการน าส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะคล้ายๆ หรือ
เหมือนกนัมาอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจดัเป็นหมวดหมู่ตามล าดบัชั้นของหมวดหมู่ ความหมาย
ของค าว่า Taxonomy: Taxon (Taxa) หรือ Taxonomic categories จึงหมายถึง                
การจัดส่ิงมีชีวิตเป็นกลุ่มตามล าดับขั้นทางอนุกรมวิธาน งานทางอนุกรมวิธานมี               
3 ด้านหลัก ได้แก่ การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต (classification) การบ่งบอกชนิด



102 

ของส่ิงมีชีวิต (identification) และการตั้งช่ือของส่ิงมีชีวิต (nomenclature) (กิตติพนัธ์ุ, 
2546; เกษม, 2537; ชุลี, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; 

สมจิตร, 2552; สาวติรี, 2549; ส านกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง, 2552; อนงค์และคณะ, 2551; อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & 

Blackwell, 1996; Nicklin et al., 1999; Norton, 1981; Pelczar, Chan & Krieg, 1986; 

Prescott, Harley,  & Klein, 2005 Tortora, Funke & Case, 1995) หน่วยอนุกรมวิธานท่ีใช้
ในการจดัจ าแนกเช้ือราแสดงดงัตารางท่ี 5.1  

 

ตารางที ่5.1 หน่วยอนุกรมวธิานท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกเช้ือรา 

หน่วยอนุกรมวธิาน ค าลงทา้ย 

Domain Eukarya 

Kingdom Protoctista, Stramenopila, Fungi 

Phylum mycota 

Class mycetes 

Order ales 

Family aceae 

Genus - 

Species - 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

อนุกรมวิธาน (taxonomy) เป็นค าศพัท์ท่ีมาจากภาษากรีก (Taxinomia: taxis = 

order และ nomos = law) เป็นการจดัหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิตตามล าดบัขั้นทางอนุกรมวิธาน 
(Taxonomic categories) โดย Calorus Linnaeus เป็นผูบุ้กเบิกวิธีการจดัจ าแนกส่ิงมีชีวิต
ออกเป็นหมวดหมู่โดยใชช่ื้อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาละติน การจดัล าดบัเร่ิมจากอาณาจกัร 
(Kingdom), ไฟลมั (Phylum), คลาส (Class), อนัดบัหรือออร์เดอร์(Order), วงศห์รือแฟมิลี
(Family), สกุลหรือจีนัส (Genus) และชนิดหรือสปีชีส์ (Species) เช่นเช้ือรา          
Rhizopus  stolonifer จดัอยูใ่นหมวดหมู่ตามล าดบัขั้นอนุกรมวธิานไดด้งัน้ี 

 



Kingdom  Fungi 

   Phylum  Zygomycota 

      Class  Zygomycetes 

         Order  Mucorales 

            Family  Absidiaceae 

               Genus  Rhizopus 

                   Species Rhizopus  stolonifer 

 

5.1.1  การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวติ (classification) 
การจัดส่ิงมีชีวิตเป็นหมวดหมู่ (taxon หรือ taxa:พหูพจน์) แต่เดิมเป็น                        

กา รจัดความ สั มพันธ์ โดย พิจา รณ าจา กค วา ม สัม พัน ธ์ กันทา งวิว ัฒนาการแล ะ                                 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นหลัก  ต่อมามีการอาศัยข้อมูลทางด้านสรีรวิทยา 
(physiology) การวิเคราะห์ทางเคมี จนถึงปัจจุบันมีการใช้วิธีการทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล (molecular biology) มาช่วยในการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต สารท่ีส าคญัท่ีใช ้ 
ในการศึกษาวเิคราะห์ ไดแ้ก่ DNA, RNA และโปรตีน 

การจ าแนกเช้ือราในปัจจุบัน จะอาศัยสมมุติฐานความเก่ียวข้องทาง
วิวฒันาการเป็นหลักเรียกการจ าแนกแบบน้ีว่า การจ าแนกตามวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ 
(phylogenetic classification) โดยวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ (phylogeny) เป็นสมมุติฐานท่ีว่า
ด้วยความใกล้เคียงกันทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตกับบรรพบุรุษ ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้เป็น
ลักษณะในการสร้างสมมุติฐานดังกล่าวจะประกอบด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา          
ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบโครงสร้างภายในเซลล์ ลกัษณะทางชีวเคมี     
และล าดบัของกรดนิวคลีอิก เป็นตน้ ลกัษณะเหล่าน้ีทั้งหมดจะถูกน าไปวิเคราะห์ประมวล 
และแสดงออกมาในลกัษณะสมมุติฐานจ าลองความสัมพนัธ์กนัทางบรรพบุรุษระหว่าง
กลุ่มส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจแสดงในรูปของแผนผงัวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ (phylogenetic tree)      
ในแผนผงัวิวฒันการชาติพนัธ์ุจะประกอบด้วย หน่วยอนุกรมวิธานอนัเป็นช่ือกลุ่มของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีมาจากชาติพนัธ์ุเดียว (monophyletic organism) และเส้นเช่ือมโยงแต่ละหน่วย
อนุกรมวิธานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเส้นน้ีจะแสดงความใกลเ้คียงกนัทางบรรพบุรุษของส่ิงมีชีวิต



ท่ีอยูใ่นแต่ละหน่วยดงัตวัอยา่งแผนผงัววิฒันาการชาติพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม
เช้ือรา แสดงไวใ้นภาพท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1 แผนผงัววิฒันาการชาติพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือรา
กบัส่ิงมีชีวติอ่ืนเนน้ความใกลชิ้ดของบรรพบุรุษเช้ือราโดยใชข้อ้มูลทางดา้น 18S rDNA 

ท่ีมา: Webster and Weber, 2007 

5.1.2  การบ่งบอกชนิดของส่ิงมีชีวติ (identification) 
การบ่งบอกชนิดของส่ิงมีชีวิต เป็นการตรวจสอบชนิดของส่ิงมีชีวิต       

โดยการตรวจสอบเปรียบเทียบ key หรือ ค าอธิบายลกัษณะต่างๆ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการบ่งบอกชนิด หรืออาจจะใช้วิธีการทางชีววิทยาระดบัโมเลกุลในการช่วย
ตรวจสอบยนืยนั เม่ือผา่นกระบวนการตรวจสอบเปรียบเทียบแลว้ถา้พบวา่เป็นสปีชีส์ใหม่
ก็จะมีการตั้งช่ือเป็นส่ิงมีชีวติชนิดใหม่ต่อไป 

ใ นก า รร ะ บุ เ ช้ื อร า อา ศัย ห ลัก เก ณ ฑ์ เ ช่ น เ ดีย วกับ จุ ลิ น ท รีย์ทั่วไ ป                
โดยในกระบวนการระบุจะเก่ียวข้องกับการเพาะเล้ียง และการเตรียมตัวอย่างเช้ือรา        



ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะของเช้ือราท่ีส าคญัอนัต้องใช ้     
ในการระบุ เม่ือรวบรวมลกัษณะเหล่านั้นไดค้รบถว้น จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือส าคญั     
ท่ีใช้ในการะบุ คือ รูปวิธาน (key) โดยรูปวิธานจะประกอบด้วยลักษณะเฉพาะท่ีใช้
ส าหรับระบุหน่วยอนุกรมวธิานระดบัต่างๆ ของเช้ือราและรูปวิธานจะมีตั้งแต่ส าหรับระบุ
ระดบัอาณาจกัรจนกระทัง่ถึงชนิด ซ่ึงในการระบุเช้ือราโดยใช้รูปวิธานจ าเป็นตอ้งอาศยั
พื้นฐานความเขา้ใจทางดา้นรูปร่างโครงสร้าง สรีรวิทยาของเช้ือรา การสืบพนัธ์ุ ตลอดจน
วธีิการเพาะเล้ียง และการเตรียมตวัอยา่งเช้ือราพอสมควร ตวัอยา่งรูปวธิาน ท่ีใชร้ะบุไฟลมั
และกลุ่มเช้ือราในอาณาจกัรเช้ือราแสดงดงัตารางท่ี 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 ตวัอยา่งรูปวธิานท่ีใชร้ะบุไฟลมัและกลุ่มเช้ือราในอาณาจกัรเช้ือรา 

1. พบการสร้างเซลลท่ี์เคล่ือนท่ีได,้ ภาวะสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสร้างโอโอ
สปอร์……Chytridiomycota 

11. พบการสร้างเซลลท่ี์เคล่ือนท่ีไม่ได…้………………………………………………2, 22 

2. พบภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ………………………………………………….3, 33 

22. ไม่พบภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ……………………………………….……Anamorphic 

                                                                                                                       fungi (Deuteromycetes) 

3. ภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสร้างไซโกสปอร์………………………….………Zygomycota 

33. ภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศไม่สร้างไซโกสปอร์…….………………………4, 44 

4. ภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสร้างแอสโคสปอร์……………………………….Ascomycota 

44. ภาวะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสร้างเบสิดิโอสปอร์………………………….…Basidiomycota 

ท่ีมา: วจิยั, 2546 

 

5.1.3  การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวติ (nomenclature) 
การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวิต เป็นการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของส่ิงมีชีวิต โดยใช้

หลกัภายใตก้ฎของ International Code of Botanical Nomenclature โดยใช้ช่ือเป็น      
ภาษาละติน (Latin binomial nomenclature) การตั้งช่ือสปีชีส์มี 2 ส่วน โดยช่ือส่วนแรกจะ
เป็นช่ือจีนสั (generic name) และช่ือหลงัจะเป็นช่ือเฉพาะ (specific epithet) ซ่ึงตอ้งพิมพ์
ดว้ยตวัเอนหรือถา้เขียนดว้ยลายมือหรือเคร่ืองพิมพดี์ดท่ีไม่มีอกัษรตวัเอนตอ้งขีดเส้นใต้
ช่ือวิทยาศาสตร์และมักจะตามด้วยช่ือสกุลของผู ้ท่ีตั้ งช่ือส่ิงมีชีวิตนั้ น ตัวอย่างเช่น      



Mucor  corymbifer Cohn หรือในกรณีท่ีไม่มีอกัษรตวัเอนจะตอ้งขีดเส้นใตด้งัน้ี        
Mucor  corymbifer Cohn ซ่ึงเป็นช่ือท่ีอธิบายโดย Cohn ในปี 1912 

 

5.2  ลกัษณะทีใ่ช้ในการจัดจ าแนกรา 

5.2.1  การใช้ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาในการจัดจ าแนกรา 

1)  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพ (Gross morphology) 

ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา เช่นการตรวจดูลกัษณะของ
โคโลนีบนอาหารวุ ้นแข็ง ซ่ึงเป็นการตรวจดูด้วยตาเปล่า อาจประกอบด้วยอัตรา            
การเจริญเติบโตของเช้ือรา รูปร่างโคโลนี ขอบของโคโลนี ขนาดโคโลนี ลักษณะ        
เน้ือโคโลนี สีโคโลนี  สารสีท่ีผลิต ไดจ้ากโคโลนี ถา้เป็นลกัษณะของ thallus เช่น เห็ด 
หรือราขนาดใหญ่อาจาตรวจสอบลกัษณะได้จากรูปร่างของ thallus หรือโครงสร้าง     
ดอกเห็ด สีดอกเห็ด ขนาดของดอกเห็ด ซ่ึงจะต้องท าประกอบกับการศึกษาภายใต ้      
กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบและสเตริโอท่ีก าลังขยายต ่า เช่น ราในกลุ่ม 
Ascomycetes  และ Basidiomycetes (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นิวฒั, 2543; สมจิตร, 2552;         
อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Nicklin et al., 1999; Norton, 

1981; Pelczar, Chan  & Krieg, 1986; Prescott, Harley,  & Klein, 2005 Tortora, Funke & 

Case, 1995) 

2)  ศึกษาลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) 

ศึกษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาโครงสร้างของ
เซลล์รา โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ compound microscope ดว้ยการเตรียมตวัอยา่งของ
ราแตกต่างกนัเช่นการท า slide สด, การ squash ตวัอยา่งราเพื่อท าสไลด์, การท า hand cut -

section หรือ ตดัช้ินตวัอยา่ง, การท า microtome (ฝัง specimen ใน paraffin) เป็นตน้ ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1960 ไดใ้ช ้electron microscope ในการ classify ศึกษาดูโครงสร้างของเซลล์รา
เช่น flagella, nuclear division, รูปร่างของสปอร์ (spore formation) และเร่ิมมี                
การพฒันาการยอ้มสีแบบ fluorescent probe or dye เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในไดช้ดัเจน
ข้ึน จึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงในการจดัหมวดหมู่ fungi อย่างมากมายภายหลงัจากมี 
electron microscope เขา้มาช่วยในการศึกษาโครงสร้างท่ีละเอียดของรา (กิตติพนัธ์ุ, 2546; 

นิวฒั, 2543; สมจิตร, 2552; อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; 



Nicklin et al., 1999; Norton, 1981; Pelczar, Chan  & Krieg, 1986; Prescott, Harley,  & 

Klein, 2005 Tortora, Funke & Case, 1995) 

5.2.2  การใช้คุณสมบัติทางชีวเคมีจัดจ าแนกรา 

ท าให้รู้ความสัมพนัธ์วา่ fungi และ animal มาจาก monophyletic group 

และเป็น sister group ซ่ึงกนัและกนั จึงใชค้  าวา่ phylum แทน division และไดมี้การใช้
เทคนิคทางเคมีเช่น chromatography, protein electrophoresis ศึกษาเปรียบเทียบ pigment 

และ isozymes ของรา ส าหรับในยีสต์ใช้ assimilation tests ท าให้รู้กระบวนการทาง 
enzyme ได ้  (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นิวฒั, 2543; สมจิตร, 2552; Alexopoulos, Mims & 

Blackwell, 1996; Nicklin et al., 1999; Norton, 1995) 

5.2.3  การใช้ลกัษณะอืน่ ๆ ในการจัดจ าแนกรา 

การใชล้กัษณะอ่ืน ๆ ในการจดัจ าแนกรา เช่นการใชล้กัษณะการเขา้ท าลาย
เน้ือไม ้(decay type) ของ wood decaying species ในกลุ่มรา basidiomycetes การเป็น host 

หรือเจา้บา้นใหอ้าศยัของพืชในกลุ่มราก่อโรคพืช การแพร่ระบาดของรา การใชล้ าดบัเบส 
โดยการใช้ molecular technique บอกความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม หรือใชห้ลกัฐานของ 
fossil ในการยืนยนับรรพบุรุษเพื่อบ่งบอกสายสัมพนัธ์ของวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต      
เป็นตน้ (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นิวฒั, 2543; สมจิตร, 2552; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 

1996) 

 

5.3  หลกัการตั้งช่ือวทิยาศาสตร์ชนิดรา 

Nomenclature มีกฏเกณฑ์โดยคร่าวๆ ดงัน้ี อาศยัหลกัเกณฑ์ของ International 

Code of Botanical Nomenclature (ICBN) มี Committee for Fungi หรือ CF                  

เป็นคณะกรรมการดูแลในส่วนของเช้ือราโดยเฉพาะท าหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะและ
ค าปรึกษาในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการตั้ งช่ือ การตั้ งช่ือของเช้ือรากลุ่มหรือ      
ชนิดใหม่ให้เป็นท่ียอมรับ ต้องผ่านขั้นตอนการกลัน่กรองเป็นล าดบัซ่ึงประกอบด้วย  
(กิตติพนัธ์ุ, 2546; นิวฒั, 2543; สมจิตร, 2552; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996)  

5.3.1  การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ชนิดรา ตอ้งลงตีพิมพใ์นวารสารจึงเป็นท่ียอมรับถือ
วา่ถูกตอ้ง 



5.3.2  ช่ือเช้ือราท่ีตีพิมพ์ตอ้งมีขอ้มูลการตั้งช่ืออย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์          
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ รูปแบบของช่ือท่ีถูกตอ้ง มีการบรรยายหรือพรรณนาความหมาย เป็นช่ือ    
ท่ีได้รับการยอมรับและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละสามารถบอกล าดบัท่ี
ชดัเจนของหน่วยอนุกรมวธิาน 

5.3.3  บอกเช้ือราตน้แบบ และแหล่งของตน้แบบอยา่งชดัเจน 

5.3.4  การตั้งช่ือตอ้งมีการบรรยายเป็นภาษาลาติน เรียก latiniged 

5.3.5  ไดรั้บการประกาศรับรองวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องการตั้งช่ือ 

5.3.6  ช่ือท่ีถูกตอ้งท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ก่อนจะเป็นช่ือท่ีถูกตอ้งของหน่วย
อนุกรมวธิาน ดงันั้นล าดบัการตีพิมพก่์อนหลงั จึงมีความส าคญัต่อการยอมรับของช่ือท่ีตั้ง
ใหม่ ตวัอยา่งเช่น  Mucor corymbifer Cohn ซ่ึงมาจาก Cohn ศึกษาคนแรกและไดต้ั้งช่ือ
วิทยาศาสตร์ ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น Absidia corymbifer (Cohn) Sacc. & (cret) Trotter       

ซ่ึงมามีการเปล่ียนช่ือจาก Cohn โดย Sacchado & Trotter เป็นการแกไ้ขให้จีนสั Mucor 
อยูใ่นจีนสั Absidia 

 

5.4  การจัดจ าแนกหมวดหมู่รา 

หนงัสือ The Fungi ของ Ainsworth ปี 1973 นิยมใชใ้นประเทศองักฤษและยุโรป           
หนงัสือ Introductory Mycology ของ Alexopoulos ปี 1962 นิยมใชใ้นประเทศแคนาดา
และสหรัฐอเมริกา หรือหนงัสือ Introduction to Fungi ของ Webster J. และ Weber 

R.W.S. ปี 2007 การจดัจ าพวก fungi ในแบบของ Alexopoulos et al ., (1996) และ 
Webster and Weber (2007) อาศยัขอ้มูลผสมผสานระหวา่งวิธีดั้งเดิมท่ีเนน้ลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยา องคป์ระกอบทางชีวเคมีและวิธีการดา้นชีวโมเลกุล ในการจดัจ าแนกกลุ่ม
ของเช้ือราในระดับอาณาจักรจ าแนกได้เป็น 3 อาณาจักร ดังแสดงในตารางท่ี 5.3            

ซ่ึงสามารถอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัไดจ้ากรูปวธิาน (Key) อาณาจกัรราทัว่ไป เป็นดงัน้ี 

1. ระยะ vegetative ไม่มีผนงัเซลล์ ท าให้เซลล์มีรูปร่างไม่แน่นอนเรียก พลาสโม
เดียมหรือพลาสโมเดียมเทียม…………………………………Protoctista  หรือ Protista 

1’. ระยะ vegetaive มีผนงัเซลล…์……………………………………………2 

2. เซลล์ท่ีเคล่ือนท่ีได ้(ถา้มี) จะมีรูปร่าง 2 แบบ มีหาง 2 หาง แบบช้ีไปทาง  
ดา้นหลงั posterior whiplash และแบบช้ีไปทางดา้นหนา้ anterior tinsel flagella ผนงัเซลล์



ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย เ ซ ล ลู โ ล ส  สื บ พัน ธ์ุ โ ด ย อ า ศัย เ พ ศ ผ่ า น ข บ ว น ก า ร  gametangial 

contact………………………………………………………………………Stramenopila 

2’. ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารไคตินหรือกลูแคน สืบพันธ์ุโดยอาศยัเพศโดย
ขบวนการ isogamy, gametangial fusion, gametangial contact, spermatization, 

conidiation หรือ somatogamy……………………………………...…………….…Fungi 

ตารางที ่5.3 ระบบการจดัหมวดหมู่เช้ือรา 

Kingdom Phylum กลุ่มเช้ือรา 

Protoctista Dictyosteliomycota Dictyostelid cellular slime mold 

Acrasiomycota Acrasid cellular slime mold 

Plasmodiophoromycota True slime mold หรือ plasmodial slime mold 

Myxomycota Plasmodiophorid slime mold 

Stramenopila Hyphochytriomycota Chytrid-like fungi 

Labyrinthulomycota Labyrinthulid 

Oomycota  

Fungi Chytridiomycota Chytrid หรือ water mold 

Zygomycota Bread mold 

Ascomycota Sac หรือ Cup fungi 

Basidiomycota Mushroom หรือ Rust หรือ Smut 

Deuteromycota Imperfect fungi หรือ fungi imperfecti 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นุกลู, 2551 

 

 

 

 

 

 

 



สรุป 

ความหมายของการจัดหมวดหมู่ คือการน า ส่ิงมี ชีวิต ท่ีมีลักษณะคล้ายๆ            
หรือเหมือนกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจัดเป็นหมวดหมู่ตามล าดับชั้ นของหมวดหมู่ 
ความหมายของค าวา่ Taxonomy : Taxon (Taxa) หรือ Taxonomic categories จึงหมายถึง
การจัดส่ิงมีชีวิตเป็นกลุ่มตามล าดับขั้นทางอนุกรมวิธาน งานทางอนุกรมวิธานมี                
3 ดา้นหลกั ได้แก่ การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต (classification) การบ่งบอกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต (identification) และการตั้งช่ือของส่ิงมีชีวิต (nomenclature) การจดัล าดับ        
เร่ิมจากอาณาจกัร (Kingdom), ไฟลมั (Phylum), คลาส (Class), อนัดบัหรือออร์เดอร์
(Order), วงศห์รือแฟมิลี(Family), สกุลหรือจีนสั (Genus) และชนิดหรือสปีชีส์ (Species) 

การจ าแนกเช้ือราในปัจจุบนัจะอาศยัสมมุติฐานความเก่ียวขอ้งทางวิวฒันาการเป็นหลกั
เ รีย กกา รจ า แนก แบบ น้ีว่า  กา รจ าแนกตา มวิว ัฒนาการชาติพัน ธ์ุ  ( phylogenetic 

classification)  โ ด ย วิ ว ัฒ น า ก า ร ช า ติ พัน ธ์ุ  ( phylogeny)  เ ป็ น ส ม มุ ติ ฐ า น ท่ี ว่ า ด้ว ย             
ความใกลเ้คียงกนัทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติกบับรรพบุรุษ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นลกัษณะใน
ก า ร ส ร้ า ง ส ม มุ ติ ฐ า น ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า                                
ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบโครงสร้างภายในเซลล์ ลกัษณะทางชีวเคมี     
และล าดบัของกรดนิวคลีอิก เป็นตน้ เคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการะบุ คือ รูปวิธาน (key) 
โดยรูปวิธานจะประกอบด้วยลักษณะเฉพาะท่ีใช้ส าหรับระบุหน่วยอนุกรมวิธาน        
ระดับต่างๆ ของเช้ือราและรูปวิธานจะมีตั้ งแต่ส าหรับระบุระดับอาณาจกัรจนกระทัง่       
ถึงชนิด ซ่ึงในการระบุเช้ือราโดยใชรู้ปวิธานจ าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานความเขา้ใจทางดา้น
รูปร่างโครงสร้าง สรีรวิทยาของเช้ือราการสืบพันธ์ุ  ตลอดจนวิธีการเพาะเล้ียง               
และการเตรียมตวัอยา่งเช้ือรา การจดัจ าแนกกลุ่มของเช้ือราในระดบัอาณาจกัรจ าแนกได้
เป็น 3 อาณาจกัร คือ Protoctista Stramenopila และ Fungi 

 

ค าถามท้ายบท 

1.  งานทางอนุกรมวธิานมีก่ีดา้น อะไรบา้ง 

2.  มีลกัษณะใดบา้งท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดัจ าแนกรา 

3.  ส่ิงมีชีวติในอาณาจกัรใดบา้งจดัอยูใ่นเช้ือรา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

อาณาจกัรโปรตสิตา (Kingdom Protista) 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

6.1  ลกัษณะทัว่ไป 

6.2  การจดัจ าแนก (Classification) 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 6 การคดัแยกราเมือก  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายลกัษณะส าคญัของอาณาจกัรโปรติสตาได ้

2.  อธิบายโครงสร้างของเซลลร์าเมือกได ้

3.  อธิบายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของราเมือกได ้

4.  อธิบายหลกัการจดัจ าแนกราเมือกได ้

5.  อธิบายสัณฐานวทิยาของราเมือกได ้

6.  อธิบายโครงสร้างสืบพนัธ์ุของราเมือกได ้

7.  คดัแยกราเมือกได ้

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ      
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการคดัแยกราเมือกในธรรมชาติได้ 
5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนบ่งช้ีสัณฐานวทิยาและโครงสร้างสืบพนัธ์ุของราเมือกได้
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ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งดินจากแหล่งต่างๆ 

4.  ตวัอยา่งเศษซากอินทรียวตัถุ เช่น ใบไม ้ฟางขา้ว แกลบ เป็นตน้ 

5.  ตวัอยา่งราเมือกจากกอ้นเห็ดหรือ มูลสัตวป์ระเภทต่างๆ  
6.  วสัดุอุปกรณ์ สารเคมี อาหารเพาะเล้ียงราเมือก เช่น ขา้วโอ๊ต ยสีตส์ด water agar 

การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ส่งตวัอยา่งราเมือกบริสุทธ์ิท่ีคดัแยกไดจ้ากธรรมชาติ 

4.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

5.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

6.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 

การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและ ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้ง              
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  ส่งตวัอยา่งเช้ือราเมือกบริสุทธ์ิท่ีคดัแยกไดจ้ากธรรมชาติ ไดค้ะแนน              
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ตารางบนัทึกผลการทดลองท่ีถูกตอ้งในแต่ละบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนน          
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า             
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

6.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการ ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่6 

อาณาจกัรโปรตสิตา (Kingdom Protista) 

 

ราเมือกจัดว่า เป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ เ น่ืองจาก            
การด ารงชีพเป็นผูย้อ่ยสลายสารอินทรียวตัถุต่างๆ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของราเมือกมกัพบในท่ี
ร่มเยน็มีอินทรียวตัถุและความช้ืนสูง ราเมือกมีระยะท่ีคลา้ยเช้ือราตรงท่ีมีการสร้างสปอร์  
แต่ผนังสปอร์ของราเมือกเป็นสารประกอบพวก galactosamine  ราเมือสามารถก่อ      
ความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ในปัจจุบนัมีการมุ่งเนน้ศึกษาเพื่อน าเอาส่ิงมีชีวิต
กลุ่มราเมือกน้ีมาใช้ประโยชน์มากข้ึนตามล าดบั ทั้งด้านการศึกษา อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

6.1  ลกัษณะทัว่ไป 

บางไฟลัมของอาณาจกัรน้ีมีช่ือเรียกทัว่ไปว่าราเมือก (smile molds) ราเมือก     
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีก ้ าก่ึงระหว่างเช้ือราและเซลล์สัตว ์ลกัษณะทัว่ไปของราเมือกในระยะ 
somatic phase ประกอบดว้ยเซลล์ท่ีไม่มีผนงัเซลล์ เรียกเซลล์ในระยะน้ีวา่ amoeboid cell  
เม่ือมารวมตวักนัเป็นกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ plasmodium แผก่ระจายมีหลายนิวเคลียส
อยูร่วมกนั มีลกัษณะเป็นเมือกสีเหลือง ส้ม ขาว หรือไม่มีสี ซ่ึงมีการเคล่ือนท่ีเป็นกลุ่มของ 
protoplast กินอาหารพวกเซลล์แบคทีเรีย สปอร์ต่างๆ และเศษซากอินทรียวตัถุ            
โดยวิธีการเช่นเดียวกบัอะมีบา (ameba) โดยวิธีการท่ีเรียกว่า phagocytosis โดยจะยื่น     
เทา้เทียม (pseudopodia) ออกไปลอ้มรอบอาหาร (ภาพท่ี 6.1) ซ่ึงได้แก่ เซลล์ของ 

แบคทีเรีย โปรโตซัวและสปอร์ของราหรือใบไมท่ี้เน่าเป่ือยผุพงั มีการไหลไปมาของ 

cytoplasm เพื่อเคล่ือนยา้ยอาหารและออกซิเจนไปสู่ส่วนต่าง ๆของเซลล์เม่ืออาหารและ
สภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสม plasmodium จะมีการสร้างสปอร์จ านวนมากใน 
sporgangium เม่ือสปอร์ปลิวไปตกในบริเวณท่ีเหมาะสมจะงอกไดเ้ซลล์ใหม่ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยอะมีบา เรียกวา่ มิกซ์อะมีบา (myxamoeba) ซ่ึงไม่มีแฟลกเจลลาหรือมีแฟลกเจลลา
เรียกวา่ ซูโอสปอร์ (zoospore  หรือ  swarm  cell ) เซลล์ทั้ง 2 ชนิด ดงักล่าวมีการเคล่ือนท่ี  
และกินอาหารเหมือนอะมีบา เม่ือแต่ละเซลล์เคล่ือนท่ีมาอยู่รวมกนัอาจจะมีการหลอม
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เยื่อหุ้มเซลล์เขา้ด้วยกนักลายเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีมีหลายนิวเคลียสเรียกว่า  พลาสโมเดียม 
(plasmodium) หรืออาจจะอยูร่วมกนัโดยไม่หลอมเยือ่หุม้เซลล ์เรียกวา่ ซูโดพลาสโมเดียม  
(pseudoplasmodium) ในการเคล่ือนท่ีมารวมกันของเซลล์อะมีบาน้ีมกัถูกชักน าด้วย
สารเคมีประเภทฮอร์โมน (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; 

นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; ส านกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540; อภิรัชต,์ 2549; Alexopoulos & 

Mims, 1979; Chung, Liu & Tzean, 2005; Cowan, 2015; Deacon, 1997; Griffin, 1993; 

Kendrick, 1985, 1992; Madigan, Martinko & Parker, 2000; Nicklin et al., 1999; 

Prescott, Harley,  & Klein, 2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.1 การกินอาหารแบบ Phagocytosis ของราเมือก 

ท่ีมา : http://media-2.web.britannica.com/eb-media/78/22478-004.gif 

ตวัอยา่งราเมือกในจีนสั Physarum  ซ่ึงจดัอยูใ่นไฟลมั Myxomycota มีวงจงชีวิต
เม่ืออาหารหมดลงการเจริญแบบ plasmodium ก็จะส้ินสุด ราเมือกจะหยุดเคล่ือนท่ีและ                     
เร่ิมสร้างอบัสปอร์ ระยะน้ีเรียก Fruiting body โดยเปล่ียนเป็นการเจริญเขา้สู่การสืบพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศ มีการสร้างอบัสปอร์ และมีการเเบ่งเซลล์เเบบไมโอซิส สร้างสปอร์ (n)      

ท่ีมีผนงัเซลล์เป็นเซลลูโลส เม่ือสปอร์ตกลงไปในท่ีเหมาะสมจะงอกเป็น swarm cell       
ท่ีไม่มีผนงัเซลล์  เซลล์สวอร์ม 2 เซลล์ รวมตวักนัไดไ้ซโกต (2n) ซ่ึงจะเจริญเติบโตเป็น 
พลาสโมเดียมซ่ึงจะเจริญเติบโตเป็นแผน่วุน้เคล่ือนท่ีหากินต่อไป (ภาพท่ี 6.2) 
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ภาพที ่6.2 วงจรชีวิตของราเมือกในจีนสั Physarum 

ท่ีมา: http://www2.mcdaniel.edu/Biology/appliedbotany/fungifromweb/cellularslimemolds.html 

6.2  การจัดจ าแนก (classification) 

เน่ืองจากสมาชิกราเมือกมีความหลากหลายในแง่ของสัณฐานวิทยาระหว่าง    
กลุ่มส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรเดียวกัน และการด ารงชีพท่ีต่างกันจึงได้จดัแบ่งออกเป็น          
4  Phylum ได้แก่ Phylum Plasmodiophoromycota, Phylum Dictyosteliomycota,      

Phylum Acrasiomycota  และ Phylum Myxomycota (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556;   
นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; ส านกั
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540; 

อภิรัชต,์ 2549; Alexopoulos & Mims, 1979; Chung, Liu & Tzean, 2005; Cowan, 2015; 

Deacon, 1997; Griffin, 1993; Kendrick, 1985, 1992; Madigan, Martinko & Parker, 

2000; Nicklin et al., 1999; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; Swanson & Spiegel, 2002; 

http://www2.mcdaniel.edu/Biology/appliedbotany/fungifromweb/cellularslimemolds.html
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Webster & Weber, 2007) ซ่ึงสามารถอธิบายลกัษณะทางสัณฐานท่ีจ าเพาะในแต่ละไฟลมั
ไดด้งัน้ี 

6.2.1  ไฟลมัพลาสโมดิโอฟอโรมัยคอต้า  (Phylum Plasmodiophoromycota) 

กลุ่มราเมือกท่ีด ารงชีพเป็นปรสิต (endoparasitic  slime  mold) กบัราน ้ า,  

สาหร่าย และพืชชั้นสูง ท าให้เกิดอาการเซลล์ขยายขนาดใหญ่ผิดปกติ (hypertrophy)    

และมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวนผิดปกติ (hyperplasia)  ท าให้บริเวณท่ีถูกเขา้ท าลาย            
มีขนาดใหญ่บวมข้ึนเรียกอาการของโรคนน้ีวา่ โรครากปม (club  root  หรือ  finger  and-

toe  disease) สาเหตุจาก  Plasmodiophora brassicae มีวงชีวิตโดย Plasmodium ให้ก าเนิด 
zoosporangia หรือ resting spores สปอร์พกัตวัน้ีอยู่กันเป็นกลุ่ม บางคร้ังเรียกว่า          
สปอร์โรซอรัส (sporosorus) เม่ือ resting งอกเซลล์ zoospores ซ่ึง zoospore น้ีสามารถ  
แทงผา่นเขา้สู่พืชทางรากขนอ่อน เจริญอยู่ภายในรากเป็น plasmodium ภายใน 2-3 วนั 
Plasmodium ท่ีมี nucei มากมาย แต่ละ nucleus จะถูกห้อมลอ้มดว้ย protoplasm และมี  
เยื่อหุ้มแยกส่วนออกเป็น zoosporangium แลว้ zoosporangia แตกปล่อย specondary-

zoospores อ อ ก ม า จ า ก พื ช อ า ศัย โ ด ย ผ่ า น ท า ง ผ นั ง เ ซ ล พื ช ท่ี ถู ก ท า ล า ย                                  
แต่ละ zoosporangium นั้นสร้าง zoospores ได ้4-8 อนั Zoospores บางเซลล์อาจจบัคู่
รวมกันเป็น zygote ท่ีสามารถเข้าท าลายพืชได้อีก แล้วไปเจริญเป็น plasmodium             
ในเซลล์พืชอาศยัใหม่ ต่อมาเปล่ียนเป็น resting spores ตกลงดินเม่ือผนงัเซลล์พืชอาศยั  
ถูกท าลายดว้ยจุลินทรียต่์างๆ ท่ีเขา้ซ ้ าเติมภายหลงั (ภาพท่ี 6.3) ราเมือกไฟลมัน้ีแตกต่าง
จากราเมือกไฟลมัอ่ืนคือ  สปอร์พกัตวัมีสารไคตินเป็นองคป์ระกอบคลา้ยในเช้ือราแทจ้ริง 
สมาชิกของราเมือกไฟลัมน้ีมีประมาณ 29 ชนิด ใน 10  สกุล ได้แก่ ราเมือกสกุล 
Plasmodiophora, Sorosphaera,  Spongospora,  Sorodiscus,  Octomyxa,  Polymyxa, และ 
Woronina  เป็นตน้ 
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ภาพที ่6.3  วงชีวติของ Plasmodiophora brassicae 

ท่ีมา :  http://www.canolacouncil.org/clubroot/ab 1 

การด ารงชีพของราเมือกในไฟลัมน้ีจะสร้างกลุ่มเซลล์ท่ีเป็นโปรโตพลาส                  
มารวมกลุ่มกนัอยู่ภายในโฮสต์เรียกว่า  พลาสโมเดียม  เป็นกลุ่มโปรโตพลาสท่ีมีหลาย
นิวเคลียส แต่มีลักษณะท่ีต่างจากพลาสโมเดียมของราเมือกแท้จริง คือ ไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีไดรั้บอาหารเขา้สูเซลล์แบบฟาโกไซโตซีสไม่ได้ พลาสโมเดียมของไฟลมัน้ีมี      
2  แบบคือ  

1)  พลาสโมเดียมปฐมภูมิ หรือสปอร์แรนเจียมพลาสโมเดียม (primary หรือ 

sporangial plasmodium ) ท าหน้าท่ีเป็นซูโอสปอร์แรนเจียม มีผนังบาง ท าหน้าท่ี        
สร้างซูโอสปอร์ท่ีมีแฟลกเจลลาแบบเรียบ 2  อนั อยู่ดา้นหน้า (anterior  whiplash -

biflagellate zoospore) แต่ความยาวของแฟลกเจลลาไม่เท่ากนั 
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2)  พลาสโมเดียมทุติยภูมิ หรือสปอร์โรจินิกพลาสโมเดียม (secondary หรือ  

sporogenic  plasmodium )  เป็นพลาสโมเดียมผนังหนา  ภายในมีสปอร์พกัตวัท่ีจะ       
งอกออกเป็นซูโอสปอร์ 

6.2.2.  ไฟลมัดิกทโิอสเตลโิอมัยคอต้า (Phylum  Dictyosteliomycota) 

ราเมือกไฟลมัน้ีมีวิวฒันาการท่ีสูงกว่าในไฟลมัแรกมีช่ือเรียกโดยทัว่ไปว่า                 
ราเมือกเซลลูลาร์หรือเซลลูลาร์สไลมโ์มลด์ (dictyostelid  slime  mold หรือ cellular slime 

mold)  พบอยูท่ ัว่ไปตามพื้นไปตามพื้นดินท่ีช้ืนแฉะในป่าหรือทุ่งหญา้  ด ารงชีพป็นผูย้อ่ย
สลายสารอินทรีย ์ เช่น  มูลสัตว ์ ซากไมก้ าลงัผุ  เป็นตน้  และมีช่วงท่ีด ารงชีพโดยการกิน
แบคทีเรียเป็นอาหารโดยวิธีฟาโกไซโตซีส  มีเซลล์ร่างกายเป็นมิกซ์อะมีบา  มีนิวเคลียส
อันเดียวแบบแฮพพลอยด์  เพิ่มจ านวนโดยการแบ่งตัว และไม่สร้างซูโอสปอร์               
การเคล่ือนท่ีโดยการคืบคลาน (gliding) ซ่ึงตอบสนองต่อสารเคมีท่ีขบัออกมาจาก
แบคทีเรีย เช่น กรดโฟลิก (folic  acid)  เป็นตน้ เม่ือสภาพอาหารขาดแคลน มิกซ์อะมีบา
จะ เค ล่ือนท่ี มารวมกันจากการชักน าของสารเคมีประเภท อะคราซิน (acrasin)                 

หรือท่ีปัจจุบนัทราบแลว้ว่าเป็นสารไซคลิกเอเอ็มพี (cyclic AMP)  การรวมกลุ่มของ    
มิกซ์อะมีบาจะไม่หลอมเซลล์เข้าด้วยกัน  แต่จะอัดตัวเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีรวมกันเป็น
โครงสร้างท่ีเรียกว่า  ซูโดพลาสโมเดียม (pseudoplasmodium)  หรือ เกร็ก (glex)               

มีลักษ ณะก ารเค ล่ือน ท่ีคล้ายหอยทา กจึง สาม ารถเ รียก อีกอย่างว่ า  ส ลัก  (slug)                 
โดยจะเคล่ือนท่ีเขา้หาแสงและอุณหภูมิท่ีสูงกวา่บริเวณนั้น  จากนั้นมีการสร้างโครงสร้าง
โซโลคาร์ป (sorocarp) ท่ีมีก้านหรือไม่มีก้าน ท่ีด้านปลายมีกลุ่มสปอร์ เรียกว่า             
บาซัลดิสก์ (basal disc) สปอร์ท่ีสร้างข้ึนมาสามารถ  งอกข้ึนเป็นมิกซ์อะมีบาไดใ้หม่    
และบางคร้ังมิกซ์อะมีบาจะสร้างผนังเซลล์บางๆ ข้ึนมาห่อหุ้มเรียกว่า ไมโครซีสต ์
(microcyst) ลกัษณะโครงสร้างของสปอร์  กา้น  และ ไมโครซีสต์  จะมีผนงัเซลล์เป็น
เซลลูโลสห่อหุ้ม จึงจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีลักษณะของเช้ือรา  สปอร์ท่ีได้น้ีมีสารป้องกัน       
การงอกก่อนเวลาอนัควร  คือ  ดีสคาดินีน (discadinine)  เพื่อป้องกนัการงอกของสปอร์               
ในสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมหรือมีความช้ืนนอ้ย  การงอกเป็นมิกซ์อะมีบาใหม่จะเกิด
จากสปอร์เท่านั้น วงจรชีวิตของตวัอย่างราในกลุ่มน้ีคือ Dictyostelium  discoideum     

(ภาพท่ี 6.4) 
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ภาพที ่6.4  วงชีวติของ Dictyostelium  discoideum 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/search 

ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเกิดจากการหลอมรวมกนัของมิกซ์อะมีบา  
2  อนั ไดไ้ซโกตผนงัหนา เรียกวา่  แม็คโครซีสต ์(macrocyst)  ท่ีจะแบ่งตวัแบบไมโอซีส
ไดมิ้กซ์อะมีบาใหม่ท่ีสร้างขาเทียม (pseudopodium) แบบเป็นเส้นเรียว (filose) ภายใน     
มีเฉพาะเอ็กโตพลาสเท่านั้น ในการจดัจ าแนกหมวดหมู่  จะอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยา
และสีของโซโรคาร์ปเป็นเกณฑ์  และมี สกุลท่ีส าคัญ  ได้แก่  สกุล Dictyostelium              
มีโซโรคาร์ปท่ีมีก้านยื่นยาว  อาจมีการแตกแขนงหรือไม่มีการแตกแขนงสร้าง           
สปอร์แรนเจียมท่ีกา้น  มกัพบเป็นสีขาวหรือเหลือง  สกุล Acytostelium มีโซโรคาร์ปท่ี   
ไม่มีกา้น ส่วนราเมือกสกุล Polysphondylium  มีกา้นของโซโรคาร์ปยาวมากและมีการ
แตกแขนงโดยรอบเพื่อสร้างสปอร์แรนเจียม แสดงดงัภาพท่ี 6.5 
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ภาพที ่6.5  ลกัษณะโซโรคาร์ปของราเมือกไฟลมัดิกทิโอสเตลิโอมยัคอตา้ 

ท่ีมา : Alexopoulos & Mims, 1979 

6.2.3  ไฟลมัอะคราสิโอมัยคอต้า (Phylum Acrasiomycota) 

เซลล์ร่างกายมีลกัษณะเป็นอะมีบารูปทรงกระบอก (cylindrical  shape) 

ด ารงชีพโดยการกินยสีต ์หรือ แบคทีเรียเป็นอาหารดว้ยวธีิฟาโกไซโตซีส มีลกัษณะทัว่ไป
แตกต่างจากไฟลมัท่ีแลว้หลายประการดงัแสดงในตารางท่ี 6.1 โดยเฉพาะการรวมกลุ่ม
ของอะมีบาจะไม่มีสารเคมีมาชกัน าและไม่เคล่ือนท่ี การสร้างโซโรคาร์ปเกิดข้ึนทนัทีและ
ไม่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของก้าน  และท่ีส าคญัคือ ในบางชนิดพบว่าสามารถ
สร้างซูโอสปอร์ท่ีมีแฟลกเจลลาแบบเรียบ 2 อนั ลกัษณะเด่นของราเมือกไฟลมัน้ีอีก
ประการหน่ึง คือ สร้างซูโดพลาสโมเดียม  ท่ีเกิดจากมิกซ์อะมีบามารวมกนั ขาเทียมของ  
ราเมือกน้ีเป็นแบบแท่งคลา้ยน้ิวมือ  ปลายป้านทู่ (lobose)  ภายในมีทั้งเอ็กโตพลาสม    
และเอ็นโดพลาสึมจดัเป็นกลุ่มราเมือกเซลลูลาร์อีกกลุ่มหน่ึง (acrasid  cellular  slime -

mold) วงจรชีวติของราเมือกน้ีเร่ิมจากอะมีบามีการแบ่งตวั  แลว้มาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแลว้
สร้างโซโรคาร์ป รูปร่างคลา้ยตน้ไมท่ี้ปลายแขนงมีสายสปอร์ท่ีพร้อมจะงอกเป็นอะมีบา
ได้ทุกส่วนในสภาวะแห้งแล้ง  เซลล์อะมีบาสามารถเปล่ียนรูปเป็นไมโครซีสต์ได ้      
ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศยงัศึกษาไม่พบ 
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ตารางที ่6.1  ความแตกต่างระหวา่งเซลลูลาร์สไลมโ์มลด์ในไฟลมัดิกทิโสเตลิโอมยัคอตา้  
และ ไฟลมัอะคาซิโอมยัคอตา้ 

Characters Dictyosteliomycota Acrasiomycota 

Pseudopodia of amoebae 

Mitotic apparatus 

Pheromone 

Migration of slug 

Prespore vacuoles 

Sorocarp differentiation 

Spore and cyst walls 

Flagella 

Sexual reproduction 

Filose 

Spindle pole bodies present 

cAMP, others 

Present 

Present 

No germination of stalk 

cells 

Cellulose 

Nonflagellate 

Reported macrocysts 

Lobose 

Spindle pole bodies 

absent 

Unknown 

Absent 

Absent 

Stalk cell germinate 

- 

Biflagellate cells in 

some 

Unknown 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก  Alexopoulos & Mims, 1979 

6.2.4  ไฟลมัมิกโซมัยคอต้า (Phylum Myxomycota)  

เป็นราเมือกท่ีแท้จริง (true slime mold) มีการสร้างพลสโมเดียม       
บางคร้ังจึงเรียกวา่ พลาสโมเดียลสไลมโ์มลด์ (plasmodium  slime  mold)  พบเจริญตาม
เศษซากอินทรียว ัตถุ ตามป่า  ท่ี ช้ืนแฉะ เ ม่ือ เจ ริญเต็ม ท่ีจะสร้างพลาสโมเดียม                 
และโครงสร้างสืบพนัธ์ุหลายขนาด สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า  มีการกินอาหารเหมือน
ราเมือกทั่วไป  และมีลักษณะเด่น คือ มิกซ์อะมีบาอาจเปล่ียนไปเป็นซูโอสปอร์ท่ีมี       
แฟลกเจลลาแบบเรียบอยู่ด้านหน้า 1-4 อนั ท าหน้าท่ีเป็นเซลล์สืบพนัธ์ุ  ในระหว่าง      
การเจริญของมิกซ์อะมีบาจะแบ่งตวัใหเ้ซลล์ใหม่  แต่ถา้หากอยูใ่นสภาพขาดแคลนอาหาร
หรือสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป เช่น แสงเขม้ไป  มิกซ์อะมีบา จะเปล่ียนรูปร่างไปเป็น
ซีสต ์(cyst)  ผนงัหนาเป็นสารพวกกาแลคโตซามีน (galactosamine wall) และคืนสภาพมา
เป็นมิกซ์อะมีบาได้อีกเม่ือสภาพแวดล้อมเหมาะสม มิกซ์อะมีบาสามารถรวมตวักัน
กลายเป็นไซโกต  ท่ีพฒันาไปเป็นพลาสโมเดียมท่ีสามารถเพิ่มจ านวนนิวเคลียสได ้          
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แ ล ะ จ ะ เ ป ล่ี ย น ไ ป เ ป็ น เ ม็ด ส เ ค ล อ โ ร เ ที ย ม  เ ม่ื อ ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม                    
พลาสโมเดียมของราเมือกไฟลมัน้ีมี 3 ชนิด  คือ 

1)  โปรโตพลาสโมเดียม (protoplasmodium) เป็นพลาสโมเดียมท่ีมี   
ขนาดเล็กมีนิวเคลียสอยูเ่พียง 2-3 อนั  ไม่มีการไหลเวยีนของไซโตพลาสผา่นเส้นเวน  

2)  อะฟาโนพลาสโมเดียม (aphanoplasmodium) เป็นพลาสโมเดียม
ขนาดเล็กท่ีมีการแตกแขนงคลา้ยตาข่าย และไม่มีสารเมือก  (slime  sheath)  ห่อหุ้ม        
ไม่พบการไหลเวียนของไซโตพลาสผ่านเส้นเวน  มักเจริญอยู่บนผิวสับสเตรท เช่น      
ท่อนไม้ผุ ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเปล่ียนรูปไปเป็นซีสต์ขนาดเล็ก  เรียกว่า      
อะฟาโนสเคลอโรเทียม  (apharosclerotium) 

3)  ฟาเนอโรพลาสโมเดียม  (phaneroplasmodium) เป็นพลาสโมเดียมท่ีมี
ขนาดใหญ่  แตกก่ิงก้านออกเป็นร่างแห  มีสารเมือกเป็นเปลือกหุ้มลักษณะคล้ายวุน้        
ไซโตพลาสึมไหลเวียนผ่านเส้นเวนตลอดเวลา ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม           
พลาสโมเดียมจะเปล่ียนไปเป็นเม็ดสเคลอโรเทียม  หรือซีสต์โตซอรัส (cystosorus)        

ได้หล าย อัน  การเป ล่ีย นรูปของพ ลาส โม เดียม ไ ปเ ป็น เม็ดสเคล อโร เที ยม นั้ น                     
จะเกิดเน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกหลายประการ  ไดแ้ก่ 

3.1)  อุณหภูมิ  พลาสโมเดียมจะเปล่ียนรูปกลายเป็นเม็ดสเคลอโรเทียม  
ในสภาพอุณหภูมิต ่า ถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไป  (มากกว่า 30  องศาเซลเซียส)            
พลาสโมเดียมอาจตายได ้

3.2)  ความช้ืน โดยปกติแลว้พลาสโมเดียมจะมีปลอกหุ้มเป็นสารเมือก
เพื่อรักษาความช้ืนไวภ้ายในแต่ถา้หากสภาพแวดลอ้มภายนอกแหง้แลง้จะเปล่ียนรูปได ้

3.3)  ความเป็นกรดด่าง (pH)  ในสภาพท่ีเป็นกรดจะเกิดการชกัน าให ้
พลาสโมเดียมเปล่ียนรูปได ้

3.4)  อาหาร เม่ือขาดแคลนอาหารพลาสโมเดียมจะเปล่ียนรูปไปเป็น                  
เม็ดสเคลอโรเทียม ท่ีสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้นานถึง 3-4 ปี                        
และเม็ดสเคลอโรเทียม  สามารถคืนรูปมาเป็นพลาสโมเดียมได้เม่ือสภาพแวดล้อม
เหมาะสม 
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พลาสโมเดียมเม่ือเจริญเต็มท่ีจะพฒันาไปเป็นสปอร์โรฟอร์ (sporophore) 
เพื่อท่ีจะสร้างสปอร์ต่อไป โครงสร้างส่วนสปอร์โรฟอร์ของราเมือกแทจ้ริงน้ีมี 4 แบบ
ดว้ยกนั  คือ  

1)  สปอร์แรนเจียม (sporangium) ภายในมีสปอร์อยูจ่  านวนมาก อาจจะมี
หรือไม่มีกา้นโดยไม่มีส่วนฐาน (hypothallus)  ยดึติดกบัสับสเตรท  (ภาพท่ี 6.6) 

2)  อีธาเลียม (aethalium) เป็นสปอร์โรฟอร์รูปร่างคล้ายเบาะรองนั่ง             
(cushion  shaped) ไม่สามารถแยกออกเป็นสปอร์แรนเจียมแต่ละอนัได ้

3)  ซูโดอีทาเลียม (pseudoaethalium)  เป็นกลุ่มสปอร์แรนเจียมท่ีมาอดั
รวมกนัเป็นสปอร์โรฟอร์ 

4) พลาสโมดิโอคาร์ป (plasmodiocarp)  เป็นพลาสโมเดียมท่ีพฒันาข้ึนมา
เป็นสปอร์โรฟอร์  รูปร่างจึงเหมือนพลาสโมเดียม 

สปอร์ของราเมือกจะสร้างข้ึนภายในสปอร์โรฟอร์ ซ่ึงมีผนังเพอริเดียม 
ห่อหุ้มจึงเรียกว่าเป็นสปอร์ท่ีสร้างอยู่ภายใน หรือเอ็นโดสปอร์รัส (endosporeus)    
ลกัษณะสปอร์จะมีโครโมโซมเป็นแฮพพลอยด์ (n) มีนิวเคลียสเพียงอนัเดียว ภายในมี
อาหารสะสมจ าพวกไกลโคเจนและไขมนั  ผนงัสปอร์ประกอบดว้ยสารจ าพวกโพลิเมอร์
ของกาแลคโตซามีน (galactosamine  polymer)  และสารเมลานิน  สามารถทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมไดน้านวงชีวิตของราเมือกแทจ้ริง  จะมีการสร้างสปอร์โรฟอร์หลงัจาก  
พล าส โม เ ดียม เจ ริญเต็ม ท่ี และ สป อร์สา มา รถ งอก ใหม่ก ลา ย เ ป็นมิก ซ์อะมี บ า                
หรือซูโอสปอร์ได้  ท่ีจะรวมตวักันโดยอาศยัเซลล์สืบพนัธ์ุท่ีต่างเพศกัน วงชีวิตของ        
ราเมือกไฟลมัมิกโซมยัคอตา้แสดงดงัภาพท่ี 6.6  
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ภาพที ่6.6 วงชีวติของราเมือกไฟลมัมิกโซมยัคอตา้ 

ท่ีมา : http://fadray.blogspot.com/2015/03/microbial-group.html 

การแพร่กระจายของสปอร์มกัเกิดโดยแมลงหรือแรงลมพดัไปยงับริเวณ   
ท่ีเหมาะสม ราเมือกน้ีสามารถน ามาเพาะเล้ียงในห้องปฏิบัติการได้ โดยใช้อาหาร
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ท่ี มี แ ห ล่ ง ค า ร์ บ อ น เ ป็ น แ ป้ ง ห รื อ ก ลู โ ค ส  มี เ ป บ โ ต น  (peptone)                        

เป็นแหล่งไนโตรเจนและเติมสารไทอามิน (thiamine)  ไบโอติน (biotin) และฮีม (heam)  
เป็นธาตุอาหารเสริมสามารถสร้างพลาสโมเดียมได ้และใช้แบคทีเรียเป็นอาหารของรา
เมือกเหล่าน้ี การจัดจ าแนกหมวดหมูราเมือกแท้จริงในไฟลัมน้ีสามารถแบ่งได้เป็น           
1 Class คือ  Class Myxomycetes จดัจ าแนกออกเป็น order ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1)  Order  Physarales ลกัษณะเด่นคือ สปอร์โรฟอร์มีหินปูนเกาะอยู ่ 
ส ร้างสปอร์สีน ้ าตาลม่วง และพลาสโมเดียมเป็นแบบฟาเนอโรพลาสโมเดียม            
สปอร์โรฟอร์เป็นแบบอีธาเลียม ไดแ้ก่  สกุล Fuligo และ Physarum 

http://fadray.blogspot.com/2015/03/microbial-group.html
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2)  Order  Stemonitales สร้างสปอร์แรยเจียมขนาดใหญ่สามารถมองเห็น
ดว้ยตาเปล่า เป็นแผงคลา้ยขนนก ไม่มีหินปูนเกาะ สปอร์สีน ้ าตาลม่วง พลาสโมเดียมเป็น
แบบอะฟาโนพลาสโมเดียม ไดแ้ก่  สกุล Stemonitis และ Comatricha เป็นตน้ 

3)  Order Ceratiomyxales เป็นราเมือกกลุ่มเดียวท่ีสร้างสปอร์โดยไม่มี   
ผนงัเพอริเดียมห่อหุ้ม เรียกว่า เอ็กโซสปอรัส (exosporus) และมิกซ์อะมีบามีการแบ่งตวั
เป็น 8 เซลล์ แล้วกลายเป็นซูสปอร์ท าหน้าท่ีเป็นเซลล์สืบพนัธ์ุ  สร้างพลาสโมเดียม        
บนผิวไม้ และสร้างสปอร์โรฟอร์ท่ีแตกแขนงเป็นสปอร์แต่ละอันอยู่ ท่ีผิวนอก             
สปอร์โรฟอร์ สมาชิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ราเมือกสกุล  Ceratomyxa  

 

สรุป 

อาณาจกัรโปรติสตา มีช่ือเรียกทัว่ไปว่า ราเมือก (slime mold) ราเมือกเป็นกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตก ้ า ก่ึงระหว่างเช้ือราและเซลล์สัตว์ ลักษณะทั่วไปของราเมือกในระยะ         
somatic phase ประกอบดว้ยเซลล์ท่ีไม่มีผนงัเซลล์ เรียกเซลล์ในระยะน้ีวา่ amoeboid cell 

เม่ือมารวมตัวกันเป็นกลุ่มจะมีลักษณะท่ีเรียกว่า plasmodium ซ่ึงจะมีการเคล่ือนท่ี         
เป็นกลุ่มของ protoplast กินอาหารพวกเซลล์แบคทีเรีย สปอร์ต่างๆ และเศษซาก
อินทรียวตัถุ โดยใชว้ิธีการกลืนกินแบบ phagocytosis และเม่ืออาหารและสภาพแวดลอ้ม
ไม่เหมาะสม plasmodium จะมีการสร้างสปอร์เป็นจ านวนมากใน sporangium แหล่งท่ีอยู่
อาศยัของราเมือกมกัพบในท่ีร่มเย็น มีอินทรีย์วตัถุและความช้ืนสูง เช่น โรงเพาะเห็ด
เศ รษ ฐกิ จช นิดต่ า ง ๆ   ป่ า ฤ ดูฝ น รา เ มื อก ป ระ ก อบ ไ ป ด้วย ไ ฟ ลัม ต่า ง ๆ  ไ ด้แ ก่ 
Plasmodiophoromycota, Dictyosteliomycota, Acrasiomycota และ Myxomycota 
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ค าถามท้ายบท 

1.  อธิบายลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของราเมือก 

2.  ราเมือกมีการด ารงชีวติแบบใด 

3.  ราเมือกมีประโยชน์และโทษอยา่งไร 

4.  แหล่งท่ีพบราเมือกมีแหล่งใดบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

อาณาจกัรสตรามีโนพลิา (Kingdom Stramenopila) 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

7.1  ลกัษณะทัว่ไป 

7.2  การจดัจ าแนก  (Classification) 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 7 การคดัแยกราน ้า  (คู่มือปฏิบติัการราวิทยา) 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายลกัษณะส าคญัของอาณาจกัรสตรามีโนพิลาได ้

2.  อธิบายโครงสร้างท่ีส าคญัของราน ้าได ้

3.  อธิบายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของราน ้าได ้

4.  อธิบายหลกัการจดัจ าแนกราน ้าได ้

5.  คดัแยกราน ้าจากธรรมชาติได ้

6.  ส ารวจราน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติได ้

7.  สามารถบ่งช้ีโครงสร้างราน ้าได ้

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ    
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการคดัแยกราน ้าได ้

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนบ่งช้ีสัณฐานและโครงสร้างเส้นใยราน ้าได ้
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ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติ 

4.  ตวัอยา่งเมล็ดธญัพืช เศษซากพืช ท่ีล่อราน ้า  
5.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 

6.  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เช่น กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 

 

การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ส ารวจราน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติได ้

4.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

5.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

6.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 

 

การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและ ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้ง               
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  ตารางบนัทึกผลการทดลองท่ีถูกตอ้งในแต่ละบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนน         
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า             
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่7 

อาณาจกัรสตรามีโนพลิา (Kingdom Stramenopila) 

ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะโครงสร้างต่างๆคลา้ยกบัเช้ือราในไฟลมัไคตริดิโอมยัคอตา้          
(Phylum Chytridiomycota) จดัเป็นราท่ีสร้างซูโอสปอร์ส าหรับใช้ในการสืบพนัธ์ุ                         
ซ่ึงจะมีแฟลเจลลาแบบทินเซล (tinsel flagellum) พบอาศยัอยู่ในทั้งน ้ าจืด น ้ าเค็ม            
ดินท่ีช้ืนแฉะ พวกท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า เรียกว่า  water  molds  มกัพบในแหล่งน ้ าสะอาด        
น ้าใส  มีออกซิเจนสูง และพบวา่มีววิฒันาการท่ีข้ึนมาอาศยัอยูบ่นบกได ้ การด ารงชีพเป็น
ผูย้อ่ยสลายซากพืชซากสัตวใ์นดินและน ้ า  มีความส าคญัต่อวฏัจกัรของสารอาหารภายใน
ระบบนิเวศ และยงัด ารงชีพเป็นปรสิตของพืช, สัตว ์ มีผลเสียต่อเศรษฐกิจมากเน่ืองจาก
ท าลายพืชในระยะตน้อ่อนอยา่งรวดเร็ว เช่น โรคตน้กลา้เน่ายุบ (damping-off of seedling) 

หรือ ท าลายระบบรากพืชท าใหเ้กิดรากเน่า (root rot) เป็นตน้ 

7.1  ลกัษณะทัว่ไป 

โครงสร้างร่างกายมีลกัษณะเป็นเส้นใยขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัอาณาจกัรเห็ดรา  
มีการแตกแขนงเส้นใยมาก  ผนังเซลล์ประกอบดว้ยกลูแคน  และเซลลูโลส ซ่ึงต่างจาก
อาณาจกัรเห็ดราท่ีมีการสร้างกลูแคนและไคตินเป็นองค์ประกอบหลกั บางคร้ังจึงจดั
ส่ิงมีชีวิตน้ีเป็นราเทียม (pseudofungi) การศึกษาเช้ือราอาณาจกัรน้ีสามารถท าไดโ้ดยการ
ใชเ้ทคนิคเหยือ่ล่อ (baiting technique) โดยใชเ้มล็ดพืชหรือหนงังู  สามารถน ามาเพาะเล้ียง
ในห้องปฏิบัติการได้ง่ายการสืบพันธ์ุ สามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยสร้าง            
ซูโอสปอร์ท่ีไม่มีผนงัห่อหุม้ จึงใชล้กัษณะโครงสร้างแฟลกเจลลาและจ านวนแฟลกเจลลา
ข อ ง ซู โ อ ส ป อ ร์ ใ น ก า ร จัด จ า แ น ก  เ ส้ น ใ ย มี ก า ร พัฒ น า ค ล้ า ย กั บ เ ช้ื อ ร า ใ น                            
ไฟลมัไคติดิมยัคอตา้ คือ เส้นใยท่ีเป็นเซลลเ์ด่ียว  เม่ือเปล่ียนไปสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุทั้งหมด  
เรียกว่า โฮโลคาร์ปิก (Holocspic) (ภาพท่ี 7.1) ส่วนบางกลุ่มท่ีมีการสร้างไรซอยและ
บางส่วนเท่านั้นท่ีเปล่ียนเป็นโครงสร้างสืบพนัธ์ุ  เรียกวา่ ยคูาร์ปิก (eucarpic) (ภาพท่ี 7.1) 
โดยปกติแล้วเส้นใยจะไม่มีผนังกั้ น ยกเว้นในช่วงท่ีมีการสร้างโครงสร้างสืบพันธ์ุ           
จะสร้างผนังกั้นแยกส่วนออกจากเส้นใยปกติ  หรืออาจจะสร้างผนังกั้นส่วนท่ีแก่มากๆ
ออก  แต่มีบางกลุ่มอาจมีการสร้างผนงักั้นเทียม (pseudoseptum) ได ้(กิตติพนัธ์ุ, 2546; 
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ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 
2552; อนุเทพ, 2540; อภิรัชต,์ 2549; Alexopoulos & Mims, 1979; Chung, Liu & Tzean, 

2005; Cowan, 2015; Kendrick, 1985, 1992; Madigan, Martinko & Parker, 2000; Nicklin 

et al., 1999; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & 

Weber, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.1 เส้นใยสืบพนัธ์ุของเช้ือราในไฟลมัไคติดิมยัคอตา้ แบบ Holocarpic และ Eucarpic 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

7.2  การจัดจ าแนกหมวดหมู่ (Classification) 

ส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัน้ีสามารถจดัจ าแนกหมวดหมู่ตามลกัษณะของซูโอสปอร์
และลกัษณะการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  รวมทั้งลกัษณะทางชีวเคมีบางประการ  แบ่ง
ออกเป็น 3 ไฟลมั ไดแ้ก่ Phylum Oomycota,  Phylum Hyphochytriomycota  และ Phylum  

Labyrinthulomycota (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 
2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; อนุเทพ, 2540; อภิรัชต,์ 2549; Alexopoulos, 

Mims & Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 1979; Chung, Liu & Tzean, 2005; 

Cowan, 2015; Kendrick, 1985, 1992; Madigan, Martinko & Parker, 2000; Nicklin et al., 

1999; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 

2007) 
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7.2.1  ไฟลมัโอโอมัยคอต้า (Phylum Oomycota) 

เ ป็ น ไ ฟ ลัม ท่ี มี ส ม า ชิ ก แ ล ะ ศึ ก ษ า กั น ม า ก ท่ี สุ ด ใ น อ า ณ า จัก ร น้ี                  
โครงสร้างร่างกายเป็นเส้นใยมีผนังเซลล์หนา แต่ไม่มีผนังกั้น และมีลกัษณะท่ีแตกต่าง 
จากเช้ือราแทจ้ริง (true fungi) ในอาณาจกัรเห็ดรา ลกัษณะเส้นใยมีขนาดใหญ่ นิวเคลียส
เป็นดิพพลอยด์ (diploid) ตลอดระยะการเจริญและเกิดการแบ่งตัวแบบไมโอซีส             
ในการสร้างซูโอสปอร์อยูภ่ายในสปอร์แรงเจียม ผนงัเซลล์ประกอบดว้ยสารกลูแคนและ
เซลลูโลส ไมโตคอนเดรีย  มีรอยหยักภายในเป็นแบบท่อ  (tubular cristae)                       
การแพร่กระจายของสมาชิกในไฟลมัน้ีจะอยู่ทั้งในน ้ าจืด น ้ าเค็ม หรือในน ้ าน่ิงท่ีแทบจะ
ไม่มีออกซิเจนอยูเ่ลย  และสามารถเจริญอยู่บนบกได ้ เป็นกลุ่มท่ีเรียกว่า ราน ้ า ด ารงชีพ
เป็นผูย้อ่ยสลายในแหล่งน ้ า  หรือเป็นปรสิตกบัลูกน ้ ายุง, ไส้เดือนฝอย, ไข่ปลา และเป็น
ปรสิตกบัพืช  เช่น ก่อให้เกิดโรคใบไหม ้(late bright disease), โรคโคนเน่า (root rot),   
โรคราน ้ าคา้ง (downy mildew)  และโรคราสนิมขา้ว (white rust) เป็นตน้ การสืบพนัธ์ุ                   
มีทั้งการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  และแบบไม่อาศยัเพศ  ในการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ                 
จะสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุเพศเมียขนาดใหญ่  รูปร่างกลม เรียกว่า โอโอโกเนียม 
(oogonium) ภายในมีไข่ท่ีไม่เคล่ือนท่ี เรียกว่า โอโอสเฟียร์(oosphere) บรรจุอยู่ภายใน
หน่ึงหรือหลายใบ ส่วนโครงสร้างสืบพนัธ์ุเพศผูมี้ขนาดเล็กกว่า  ลกัษณะคล้ายเส้นใย  
เรียกวา่  แอนเทอริเดียม (anteridium)  ซ่ึงจะข้ึนหาโอโอโกเนียม  และสร้างท่อสืบพนัธ์ุ 
(fertilization tube) แทงทะลุผนงัของโอโอโกเนียมผสมกนัระหวา่งนิวเคลียสของเพศผู ้ 
และนิวเคลียสของไข่กลายเป็นสปอร์หนงัหนาเรียกวา่ โอโอสปอร์ (oospore) (ภาพท่ี 7.2) 

มีจ  านวนโครโมโซมเป็น ดิพลอยด์อยู่ภายในโอโอโกเนียม  และสะสมคาร์โบไฮเดรต  
ส าหรับใชใ้นการงอกท่ีผนงัชั้นใน (endospore layer) ของโอโอสปอร์ ส่วนการสืบพนัธ์ุ
แบบไม่อาศยัเพศของเช้ือราในไฟลมัน้ี  จะสร้างซูโอสปอร์อยูภ่ายในซูโอสปอร์แรนเจียม 
(zoosporangium) ท่ีมีลักษณะต่างกันไปตามแหล่งอาศยั ในเช้ือราจ าพวกท่ีอยู่บนบก
สร้างซูโอสปอร์แรนเจียมเป็นรูปไข่หรือกลมคลา้ยผลส้ม (lemon-shaped) เกิดจากการโป่ง
ท่ีปลายเส้นใย ส่วนพวกท่ีเป็นปรสิตของพืชจะมีรูปร่างเป็นแบบคลา้ยโคนิเดียท่ีปลายเส้น
ใยคล้ายรูปถว้ย และพวกท่ีอาศยัอยู่ในน ้ าสร้างซูโอสปอร์แรนเจียมเป็นรูปกระบอกยาว
คลา้ยกรวย (cigar-shaped) ส่วนซูโอสปอร์แรนเจียมจะถูกแยกออกจากเส้นใยปกติ โดยมี
ผนงักั้นมาแยกออก 
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ภาพที ่7.2 แผนภาพการสืบพนัธ์ุของเช้ือราไฟลมัโอโอมยัคอตา้ 

ท่ีมา:  http://www.aber.ac.uk/fungi/fungi/taxonomy.htm 

 

http://www.aber.ac.uk/fungi/fungi/taxonomy.htm
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ภายในซูโอสปอร์แรนเจียมจะมีโปรโตพลาสใสมีนิวเคลียสเป็นจ านวนมาก      
เม่ือเจริญเต็มท่ีแล้วจะเกิดการคอด(cleave) ของโปรโตพลาสหุ้มนิวเคลียสแต่ละอัน
กลายเป็นซูสปอร์คล้ายรูปลูกแพร์ (pear shaped or pyrifrom) มีแฟลกเจลลาเป็น           
แบบทินเซิลและแบบเรียบอย่างละเส้นอยู่ทางด้านท้าย เรียกว่า ซูสปอร์ปฐมภูมิ      
(primary zoospore) (ภาพท่ี 7.3) ซ่ึงจะถูกปล่อยออกจากปลายท่อ (protuberant apex)   

โดยอาศยัแรงดนัจากภายใน ซูโอสปอร์แรนเจียม ซูสปอร์จะวา่ยน ้ าไปเป็นระยะทางสั้นๆ 
เพื่อหาสับสเตรตหรือโฮสต์ จากนั้นแฟลกเจลลาจะหลุดไปและสร้างผนงับางมาห่อหุ้ม
กลายเป็นซีสต์(encystment) รูปร่างกลม  เรียกวา่ ซีสตป์ฐมภูมิ (primary cyst) จากนั้นจึง
งอกออกมาเป็นซูสปอร์รูปร่างคลา้ยเมล็ดถัว่มีแฟลกเจลลาแบบทินเซิล  และแบบเรียบ
อยา่งละ 1 เส้น อยูด่า้นขา้ง  เรียกซูสปอร์แบบน้ีวา่ ซูสปอร์ทุติยภูมิ (secondary  zoospore) 

(ภาพท่ี 7.3) ท่ีจะเคล่ือนท่ีไปหาสับสเตรทท่ีเหมาะสมโดยจะเคล่ือนท่ีตอบสนองต่อ
สารเคมี (chemotaxis) เช่น เกลือ  และกรดอะมิโนท่ีเกิดจากการแตกตวัของโปรตีนจาก
เหยื่อ  หลงัจากนั้นจะกลายเป็นซีสต์ทุติยภูมิ (secondary cyst) ท่ีมีผนังดา้นนอกคลา้ย
หนามหรือตะขอส าหรับยดึเกาะกบัผวิของโฮสต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.3  ซูสปอร์ของไฟลมัโอโอมยัคอตา้ 

ท่ีมา : http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/BOT135/2009/Lecture04/Lect04.htm 

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/BOT135/2009/Lecture04/Lect04.htm
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ตวัอยา่งวงจรชีวิตเช้ือราในไฟลมั Oomycota คือ เช้ือรา Phytophthora infestans                
แสดงดงัภาพท่ี 7.4 โดยการสร้าง zoospores ของ Phytophthora เกิดจากการแบ่งตวัของ 
cytoplasm ภายใน sporangia zoospores ดงักล่าวไม่มี cell wall แต่มี plasma-membrane 

เม่ือ zoospores ว่ายน ้ า หรือเคล่ือนท่ีไปเจอพืชอาศยัมนัจะปลดหางทิ้งและเขา้สปอร์ 

(encyst) พร้อมกบัมีการสร้าง cell wall ท่ีมีส่วนประกอบของ cellulose  สปอร์ดงักล่าว
พร้อมท่ีจะงอกเส้นใยเขา้ท าลายพืชโดยตรง ลกัษณะของ zoospore มี flagella 2 เส้น  
(biflagellate zoospore)  คือเส้นหน่ึงเป็นแบบ tinsel flagellum  ท่ีมีขนเล็กๆ                 
tinsel flagellum  ช้ีไปข้างหน้าของ zoospore และอีกเส้นหน่ึงเป็นแบบ                 
whiplash flagellum เป็นเส้นเรียบช้ีไปดา้นหลงัของ zoospore เซลล์เพศผู ้และเพศเมียท่ีมี
รูปร่างและขนาดต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.4 วงจรชีวิตของเช้ือรา Phytophthora  infestans 

ท่ีมา: Deacon, 1997 
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การจัดจ าแนกสมาชิก  Phylum Oomycota  สามารถจ าแนกออกได ้ 1 Class คือ            
Class Oomycetes ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีส าคญัคือ 

1)  order Saprolegniales เช้ือราอนัดบัน้ีมกัจะเรียกว่า  ราน ้ า (water mold)       
พบตามแหล่งน ้ า และดินท่ีช้ืนแฉะ ด ารงชีพเป็นผู ้ย่อยสลายซากพืชและซากสัตว ์          
บางชนิดเป็นปรสิตของปลาตู้  โครงสร้างร่างกายไม่มีไรซอยด์  เส้นใยขนาดใหญ่       
เจริญอยูผ่วิหนา้สับสเตรท  ท าหนา้ท่ีดูดสารอาหาร  สามารถแยกออกจากแหล่งธรรมชาติ           
โดยใช้เหยื่อล่อ  เช่น เมล็ดกัญชา หรือไข่มดแดง ส่วนใหญ่มักจะแยกได้เ ช้ือรา 
Saprolegnia  และ  Achlya 

2)  Oeder Lagenidiales อาศยัอยูเ่ป็นปรสิตของสาหร่าย  ราน ้ าอ่ืนๆ  และ
สัตว์ตวัเล็กๆ  ท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า  เช่น ไส้เดือนฝอย  โครงสร้างเส้นใยเป็นเส้นใยเล็กๆ         
มีเซลล์เดียว  และไม่แตกแขนง  มีการสร้างเฉพาะซูสปอร์ทุติยภูมิรูปถัว่  การสืบพนัธ์ุ     
แบบอาศยัเพศจะสร้างโอโอสปอร์จากการรวมกนัของนอวเคลียสจากแอนเทอริเดียมและ             
โอโอโกเนียม  สมาชิกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  สกุล Olpidiopsis  และ Lagenidium  

3)  Order Leptomitales ด ารงชีพเป็นผูย้อ่ยสลายในแหล่งน ้ า เส้นใยจะมี
รอยคอตคลา้ยผนังกั้น  ท่ีเกิดจากสารกลูแคนและไคติน  เรียกว่า เม็ดเซลลูลิน (cellulin-

granules) ท าให้เห็นเส้นใยคล้ายมีผนังกั้น  จดัว่าเป็นผนังกั้นเทียม (pseudoseptum)       

การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศสร้างซูโอสปอร์ไดท้ั้งสองแบบ ในซูโอสปอร์แรยเจียมท่ี  
ไม่มีส่วนเวสสิเคิล (vesicle)  ชูข้ึนมา สมาชิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Lepptomitis, Apodachyta  

เป็นตน้ 

4)  Order Peronosporales มีเส้นใยเจริญดี ไม่มีผนงักั้น  แตกแขนงไดดี้
สามารถอยู่ในธรรมชาติได้หลายรูป  เช่น  อยู่ในรูปโอโอสปอร์, คลามยัโดสปอร์,      
สปอร์แรนเจียม (ภาพท่ี 7.5) หรือซูโอสปอร์  ตามความเหมาะสมในการมีชีวิตด ารงชีพ
เป็นได้ทั้ งผูย้่อยสลายและเป็นปรสิต  ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจ เช่น        
โรครากและโคนเน่าของทุเรียน  โรคราน ้าคา้งขององุ่น  เป็นตน้ วงศท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 

4.1)  วงศ์ Pythaiceae มีสปอร์แรนจิโอฟอร์ท่ีเจริญเร่ือยๆ ท าให ้   
สปอร์แรนจิโอฟอร์ยืดยาวออก และสร้างสปอร์แรนเจียมจากปลายเส้นใยโดยตรง        
เช่นสกุล Phythium  และ Phytophthora  เช้ือรา Phytium จดัเป็นเช้ือราท่ีอาศยัอยูใ่นดิน
และน ้า ด ารงชีพเป็นปรสิตท่ีก่อให้เกิดแผลตาย (necrotroph) และบางคร้ังเจริญเป็นปรสิต
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ได ้(facultative parasite ) เส้นใยแทงเขา้ไปท าลายพืชไดท้ั้งอยูภ่ายในเซลล์และระหวา่ง
เซลล์   มักจะท าให้ เ กิดอาการเ น่าตาม มา   เ น่ืองจากมี เอ็นไซม์ เพคติ เนส เ ช่ น             
Phytium ultinium และ P. debaryanum    ท าให้เกิดโรคตน้กลา้เน่ายุบ (dampling-off of -

seedling) มีวงชีวิตคลา้ยกบัเช้ือราสกุล Saprolegnai คือ สร้างซูโอสปอร์ทุติยภูมิรูปถัว่  
ว่ายน ้ าเขา้หาสารหรือของเหลวท่ีขบัจากรากพืช (root exudate)  แลว้จึงเขา้ซีสต์และ     
งอกใหม่ ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศมกัจะเกิดบนเส้นเดียวกนั (self-fertile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.5 ลกัษณะของ Sporangiophores และ sporangia ของ Order Peronosporales 

ท่ีมา: http://www.bioimages.org.uk/html/p7/p74291.php  

7.2.2  ไฟลมัไฮโฟไคติโอมัยคอต้า (Phylum Hyphochytriomycota)  

เป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าทิ้ง น ้ าจืดและน ้ าเค็ม ด ารงชีพ
เป็นได้ทั้ งปรสิตของเช้ือราในน ้ าและเป็นผูย้่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ในระบบนิเวศ  
โครงสร้างร่างกายมีลกัษณะเป็นทลัลสัคล้ายคลึงกบัไคตริด  จึงเรียกว่าเป็นเช้ือราคลา้ย
กลุ่มไคตริด (chytrids-like fungi) และเรียกช่ือประจ าไฟลัมน้ีว่า ไฮโฟไคตริด 
(hyphochytrid) เ ช้ือราในไฟลัมน้ีมีทัลลัสท่ี เป็นทั้ งแบบโฮโลคาร์ปิกและยูคาร์ปิก        
(ภาพท่ี 7.6) โดยกลุ่มท่ีเป็นโฮโลคาร์ปิกจะเจริญ อยูภ่ายใน (endobiotic) เซลล์ของโฮสต์
แลว้สร้างซูโอสปอร์แรนเจียม ส่วนกลุ่มท่ีเป็นยูคาร์ปิก มกัเจริญอยู่ท่ีผิวนอก (epibiotic)  

http://www.bioimages.org.uk/html/p7/p74291.php
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ผนงัเซลล์ของทลัลสัส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารไคตินมีบางชนิดท่ีพบว่ามีผนงัเซลล์
เป็นไคตินและเซลลูโลสดว้ย เช่น Rhizidiomyces apophysatus ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของ
ราไฮโพไคตริดน้ี  คือ ในการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศจะสร้างซูโอสปอร์เพียงอนัเดียว   
แบบทินเซิลอยู่ดา้นหน้า (anterior tinsel uniflagellate zoospore) โดยสร้างอยู่ภายใน        
ซูโอสปอร์แรนเจียมแบบไม่มีฝาปิด ส่วนการแพร่กระจายจะปล่อยซูโอสปอร์จะผ่าน
ออกมาทางท่อปล่อย (discharge tabe) ท่ีปลายซูโอสปอร์แรนเจียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.6  ลกัษณะโครงสร้างร่างกายของเช้ือรา Hyphochytrid 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก https://books.google.co.th 

การจัดจ าแนกสมาชิก Phylum Hyphochytriomycota จ าแนกเพียง 1 Order คือ 
Order Hyphochytriales ใช้ลกัษณะการพฒันาไปเป็นโครงสร้างร้างกายหรือทลัลสัของ             
ซูโอสปอร์เป็นเกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 3 วงศ ์คือ 

1)  วงศ์  Anisolpidiaceae  เม่ือซูโอสปอร์พกัตวังอกเส้นใยหรือทลัลสัออกมา            
จะมีโครงสร้างเป็นเซลล์เด่ียวไม่มีไรซอยด์ จึงมกัเจริญเป็นปรสิตอยู่ภายในเซลล์ของ
โฮสต ์

2)  วงศ์  Rhizidiomycetaceae  มีลกัษณะการพฒันาทลัลสัจากซูโอสปอร์ท่ีพกัตวั    
เม่ืองอกออกมาแล้ว  มีลักษณะเป็นเซลล์เด่ียวท่ีมีไรซอยด์  และเป็นโมโนเซ็นตริก       

https://books.google.co.th/
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เจริญอยูท่ี่ผิวนอกของโอโอโกเนียมของเช้ือราน ้ าอ่ืน ๆโดยเฉพาะมกัเป็นปรสิตกบัราใน
สกุล Saprolegnai  หรือสาหร่ายอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  เช้ือรา  Rhizidiomyces  apophysatus  มีการ
สร้างซูโอสปอร์จ านวนมาก  แต่การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศมกัเกิดไดน้อ้ย 

3)  วงศ์  Hyphochytriaceae โครงสร้างร่างกายเป็นแบบยคูาร์ปิกท่ีมีการสร้าง          
ซูโอสปอร์แรนเจียมหลายอนัแบบโพลีเซ็นตริก ด ารงชีพเป็นปรสิตอย่างและย่อยสลาย
รากพืชในดินเช่น รากขา้วโพด ไดแ้ก่ Hyphochytrium  catenoides 

7.2.3  ไฟลมัลาบิรินทูโลมัยคอต้า  (Phylum Labyrinthulomycota)  

เช้ือรากลุ่มน้ีเคยถูกจดัอยู่ในไฟลมัโอโอมยัซีตีส (Phylum Oomyccetes) 

เน่ืองจากลักษณะของแฟลกเจลลาของซูโอสปอร์เหมือนกันแต่มีลักษณะโครงสร้าง
ร่างกายและขอ้มูลทางพนัธุกรรมแตกต่างกนั ในไฟลมัน้ีมีสมากชิกน้อยมาก มีลกัษณะ
เด่นท่ีส าคัญ คือ เซลล์ร่างกายเป็นเซลล์รูปทรงกลมท่ีมีด้านปลายเรียวคล้ายลูกรักบ้ี 
(spindle-shped vegetative cell) หรือเป็นกอ้นกลม (chytrid) และอยูเ่ช่ือมกนัเป็นตาข่ายท่ี
แตกแขนงออกไป (ectoplasmic network) มีผนังเซลล์ลักษณะเป็นสะเก็ดท่ีได้จาก       
กอลจิบอด้ี (golgi-derived scales) จึงไม่จดัวา่เป็นผนงัเซลล์ท่ีแทจ้ริงและมีบริเวณท่ีไม่มี
ผนงัเซลลเ์ลย เรียกวา่ โบโธโซม (bothosome) ส าหรับรับอาหารเขา้มา ลกัษณะการท่ีไม่มี
ผนังเซลล์ท่ีแข็งแรง และอยู่กนัเป็นตาข่ายจึงมกัจะเรียกเช้ือรากลุ่มน้ีว่า ราเมือกตาข่าย    
(net slime mold) (ภาพท่ี 7.7) การสืบพนัธ์ุของเช้ือราเมือกตาข่ายน้ีจะสร้างซูโอสปอร์  
ทุติยภูมิรูปถัว่ท่ีมีแฟลกเจลลาแบบทินเซิล  และแบบเรียบอยู่ดา้นขา้ง  การด ารงชีพเป็น    
ผูย้่อยสลายและเป็นปรสิตอย่างอ่อนโดยอาศยัอยู่ในร่างกายโฮสต ์(endobiotic  living)  

จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 วงศ ์ คือ 

1)  วงศ์ Labyrinthulaceae มีสมาชิกเพียงสกุลเดียว คือ Labyrinthula                 

สร้างซูโอสปอร์ท่ีมีจุดรับแสง (eye spot)  และเคล่ือนท่ีเขา้หาแสง  (positive phototaxis)       
ลกัษณะตาข่ายเป็นเมือกเหนือสับสเตรท จะมีการแบ่งตวัอยู่ภายในตาข่าย  เม่ือตาข่าย     
ฉีกขาดออกจะกลายเป็นโคโลนีใหม่ ตาข่ายท่ีถูกสร้างข้ึนมาน้ี  มีความส าคญัคือเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนท่ีจบัยึดกบัอาหารหรือโฮสต์และส่ือสารกนัระหว่างเซลล์ เช้ือราในวงศ์น้ี
เคล่ือนท่ีไดโ้ดยอาศยัการกล้ิง (gliding motility) อยูภ่ายในตาข่ายนั้น 

2)  วงศ์  Thraustochytriaceae  มีลกัษณะเซลล์ร่างกายเป็นทรงกลมคลา้ย 
Chytrid แบบโมโนเซ็นตริก แต่มีผนงัหุ้มดว้ยสะเก็ดท่ีไดจ้ากกอลจิบอด้ี และอาจอยู่เป็น 
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ตาข่าย อาศยัเป็นปรสิตกบัสัตวไ์ม่มีเปลือกในทะเล เช่น หมึก ฟองน ้ า หรือเป็นผูย้อ่ยสลาย
ซากอินทรีย ์โดยจะใช้ส่วนไรซอยด์ยึดเกาะกบัสับสเตรท สร้างซูโอสปอร์ทุติยภูมิท่ีไม่มี
จุด รับแส ง  มัก ไม่ พ บ กา รสืบ พัน ธ์ุแบ บ อา ศัย เพ ศ   ส มา ชิ ก ท่ีส า คัญอยู่ ในส กุ ล 
Thrantochytrium, Aplanochytrium  (ไม่สร้างซูโอสปอร์) และ Labyrinthuloides 

(เคล่ือนท่ีโดยการกล้ิงตวัในตาข่าย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.7  ลกัษณะเซลลร่์างกายราเมือกตาข่ายวงศ ์Labyrinthulaceae 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก  
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/other/Pages/RapidBlight.aspx  

เช้ือราในอาณาจกัรน้ีแมว้่าจะมีจ านวนไม่มากนกั แต่นบัว่ามีความส าคญั
ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากท าความเสียหายแก่พืชอย่างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเช้ือราก่อโรค    
ท่ีอยูใ่นดินลกัษณะการเปล่ียนรูประหวา่งวงชีวิตจะมีการปรับตวัให้สามารถด ารงชีพและ
เขา้หาโฮสตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมอีกทั้งยงัสามารถสร้างโครงสร้างพกัตวัท่ีมีผนงัหนา 

 

 

 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/other/Pages/RapidBlight.aspx
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สรุป 

เช้ือราในกลุ่มน้ีพบในน ้ า และบางชนิดพบในดินท่ีช้ืนแฉะ สร้าง zoospore           

ท่ี มี  flagella ใช้ในการว่ายน ้ าของสปอร์  ประกอบด้วยไฟลัมต่างๆ  ได้แ ก่                   
Phylum oomycota, Phylum Hyphochytriomycota และ Phylum Labyrinthulomycota 

ตวัอย่างเช่น เช้ือราในคลาส Oomycetes เช้ือราในกลุ่มมีผนงัเซลล์จะประกอบไปด้วย
เซลลูโลส และกลูแคน การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศจะสร้าง zoospore มี flagella 2 เส้น 
คือเส้นหน่ึงเป็นแบบ tinsel  flagellum ท่ีมีขนเล็กๆ ซ่ึงช้ีไปขา้งหนา้ของ zoospore และอีก
เส้นหน่ึงเป็นแบบ whiplash  flagellum เป็นเส้นเรียบช้ีไปด้านหลังของ zoospore          
การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเป็นแบบ heterogamete คือสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละ       
เพศเมียท่ีมีรูปร่างและขนาดต่างกนั โครสร้างสืบพนัธ์ุเพศเมียเรียกวา่ oogonium ภายในมี 
oosphere ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 แล้วแต่ชนิดของเช้ือรา โครงสร้างสืบพนัธ์ุเพศผูเ้รียกว่า 
antheridium ผลจากการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศจะได้ oospore รูปร่างกลมผนังหนา 
ตวัอยา่งเช้ือราในกลุ่มน้ีคือ Phytophthora  

 

ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายลกัษณะเด่นของเช้ือราในอาณาจกัรน้ี 

2.  จงอธิบายหลกัการในการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของเช้ือราในอาณาจกัรน้ี 

3.  จงอธิบายลกัษณะโครงสร้างสืบพนัธ์ุของเช้ือราอาณาจกัรน้ี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi) 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

8.1  ลกัษณะทัว่ไป 

8.2  การจดัจ าแนก (Classification) 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 8 โครงสร้าง Imperfect Fungi  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 9 โครงสร้าง Ascomycota  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 10 โครงสร้าง Basidiomycota  (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายลกัษณะส าคญัของอาณาจกัรฟังไจได ้

2.  อธิบายโครงสร้างของราในอาณาจกัรฟังไจได ้

3.  อธิบายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของราในอาณาจกัรฟังไจได ้

4.  อธิบายหลกัการจดัจ าแนกราในอาณาจกัรฟังไจได้ 
5.  บ่งช้ีโครงสร้างของรา Imperfect Fungi  ได ้

6.  บ่งช้ีโครงสร้าง ascospore และ ascus ของรา Ascomycotaได ้

7.  บ่งช้ีโครงสร้าง basidiospore และ basidium ของรา Basidiomycota ได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการตรวจดูโครงสร้างรา Imperfect Fungi ภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์และสามารถอธิบายโครงสร้างได ้

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการศึกษาสัณฐานของรา Ascomycota ดว้ยตาเปล่า 
และตรวจดูโครงสร้างสปอร์ของรา Ascomycota ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์พร้อมกบัอธิบาย
โครงสร้างได ้

6.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าการศึกษาสัณฐานของรา Basidiomycota           
ดว้ยตาเปล่า และตรวจดูโครงสร้างสปอร์ของรา Basidiomycota ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
พร้อมกบัอธิบายโครงสร้างได ้

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  ตวัอยา่งสไลดก่ึ์งถาวรโครงสร้างรา Imperfect Fungi 

4.  ตวัอยา่งเห็ดราในกลุ่ม Ascomycota เช่น เห็ดดนัหมี เห็ดน้ิวมือด า เห็ดไส้เทียน 
ไลเคน เป็นตน้ 

5.  ตวัอยา่งเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 
เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นตน้ 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

4.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

5.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและ ส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้ง              
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

3.  ตารางบนัทึกผลการทดลองท่ีถูกตอ้งในแต่ละบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนน        
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า            
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

 



151 

 

บทที ่ 8 

อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi) 

 

อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi) จดัเป็นราชั้นสูงผผนงัเซลล์เป็นแบบมีผนงักั้น
และมีสารไคตินและกลูแคนเป็นส่วนประกอบหลกั การจดัจ าแนกอาศยัสปอร์ท่ีเกิดจาก
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศและอาศยัเพศเป็นหลกัซ่ึงประกอบดว้ยไฟลมัต่างๆ ไดแ้ก่ 

From-Class Deuteromycota, Phylum Chitridiomycota, Phylum Zygomycota,         

Phylum Ascomycota และ Phylum Basidiomycota ไฟลัม Ascomycota และ  
Basidiomycota  จดัเป็นราชั้นสูงท่ีมีลกัษณะเซลล์ทั้งแบบเซลล์เด่ียวและเห็ด ซ่ึงเป็น   
ไฟลมัท่ีมีความหลากหลายทางสัณฐานวทิยาอยา่งยิง่ 

 

8.1  ลกัษณะทัว่ไป 

สมาชิกในไฟลัมน้ีจัดเป็นราชั้ นสูง มีทั้ งราเส้นสาย ยีสต์เซลล์เ ด่ียวและ            
เห็ดบางชนิดด ารงชีพเป็นผูย้อ่ยสลายในระบบนิเวศ บางชนิดสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ทางดา้นอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่นยีสต์น าไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมเบียร์หรือ
ไวน์เป็นตน้ ยีสตบ์างชนิดก่อโรคในสัตวแ์ละมนุษยเ์ช่น โรคกลาก เกล้ือน ในกลุ่มเห็ดรา
บางชนิดมีคุณสมบติักินได ้กินไม่ได ้หรือบางชนิดมีพิษ ดงันั้นลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
ของโครงสร้างจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละไฟลัม การจัดจ าแนกอาณาจักรฟังไจ        
โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานของสปอร์สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ             
ราในกลุ่ม  From-Class Deuteromycota จะพบการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเท่านั้น   
สปอร์สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเรียก conidispore หรือ conidia  ส่วนราท่ีสร้างสปอร์
สืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศโดยอาศัยเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ       
เม่ือเกิดการผสมพนัธ์ุจะได้สปอร์สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ซ่ึงราไฟลัม Chitridiomycota     

สร้างโอโอสปอร์ ไฟลัม  Zygomycota สร้างไซโกสปอร์ ไฟลัม  Ascomycota สร้าง
แอสโคสปอร์ และไฟลมั  Basidiomycota สร้างเบสิดิโอสปอร์ ซ่ึงจะมีลกัษณะรูปร่าง
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละไฟลมั ลกัษณะสปอร์ดงักล่าวสามารถใช้ในการจดัจ าแนก
ดา้นอนุกรมวิธานในอาณาจกัรฟังไจไดเ้ป็นอยา่งดี (กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556);; 
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8.2  การจัดจ าแนก (classification) 

8.2.1  From-Class Deuteromycota 

จดัเป็นเช้ือราไม่อาศยัเพศ (Asexual  Fungi) เส้นใยมีผนงักั้น ด ารงชีวิต
แบบปรสิตหรือภาวะย่อยสลาย วงชีวิตของเช้ือราบางกลุ่มนั้ นพบว่า ตลอดวงชีวิต          
ไม่มีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ แต่สามารถท่ีจะสืบพนัธ์ุได้โดยอาศยัการสร้างสปอร์   
แบบไม่อาศยัเพศ หรือจากการงอกใหม่ของเส้นใยลกัษณะการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ
ของเช้ือรากลุ่มน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัช่วงการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ (conidial  stage) 

ของเช้ือราไฟลมัแอสโคมยัคอตา้ และไฟลมัเบสิดิโอคอตา้ กลุ่มเช้ือราไม่อาศยัเพศ      อาจ
เป็นเช้ือราท่ีเคยมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  แต่สูญเสียความสามารถในการสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศในภาวะปกติจึงสร้างเฉพาะหน่วยสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศเท่านั้น           เช้ือรา
กลุ่มน้ีอาจจะมีช่ือเรียกได้หลายแบบ ได้แก่เช้ือราไม่สมบูรณ์เพศ (Fungi Imperfecti)      
หรือเช้ือราไมโตสปอริก (Mitosporic  fungi) การจดัจ าแนกหมวดหมู่เช้ือรากลุ่มน้ี       
แบบชั่วคราว (artificial  system) โดยจะใช้ค  าว่า “แบบ (form)”  น าหน้าแต่ละขั้น          
ในสายล าดบัการจดัหมวดหมู่  เช่น  แบบอนัดบั (formorder),  แบบสกุล (form-genus)  

เป็นตน้ โครงสร้างร่างกายอาจจะเป็น  เซลล์เด่ียวในรูปของเซลล์ยีสตห์รือมีลกัษณะเป็น
เส้นใยท่ีมีการพฒันาเป็นอย่างดี มีผนังกั้ นเซลล์คล้ายกับลักษณะเส้นใยของเช้ือรา      
ไฟลมัแอสโคมยั โดยจะสร้างโคนิเดีย (conidia)  อยู่บนโครงสร้างโคนิดิโอฟอร์ท่ีเจริญ   
มาจากเส้นใยโดยตรงหรืออาจจะสร้างอยูใ่นโครงสร้างพิเศษคือ Conidiomata ซ่ีงมี 4 แบบ
ไดแ้ก่ Synnemata, Sporodochia, Pycnidia และ Acervuli (ภาพท่ี 8.1) โคนิเดียจะมีรูปร่าง
แตกต่างกันออกไปดังรูปท่ี 8.2 ขนาดของโคนิเดียและจ านวนเซลล์โคนิเดีย และสี           
จะแตกต่างกนัไปในชนิดของรา  (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ 
และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & 

Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 1979; Barnett & Hunter, 1998; Cowan, 2015; 

Deacon, 1997; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Pacioni, 1985; Kendrick, 1985, 

1992; Norton, 1981; Nicklin et al., 1999; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; Swanson & 

Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007) 
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ภาพที ่8.1 รูปร่าง Conidiomata แบบต่างๆ 

ท่ีมา:  ดดัแปลงมาจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Conidiomata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.2 รูปร่างโคนิเดียในแบบต่างๆ 

ท่ีมา:  ดดัแปลงมาจาก http://website.nbm-

mnb.ca/mycologywebpages/NaturalHistoryOfFungi/Conidia.html 

http://website.nbm-mnb.ca/mycologywebpages/NaturalHistoryOfFungi/Conidia.html
http://website.nbm-mnb.ca/mycologywebpages/NaturalHistoryOfFungi/Conidia.html
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มีเช้ือราบางชนิดท่ีไม่มีการสร้างโคนิเดีย แต่จะสืบพนัธ์ุแบบแตกหัก    
ส่วนในยสีตม์กัจะสืบพนัธ์ุโดย การแตกหน่อ  (budding)  เพื่อเพิ่มจ านวนเซลล์ ราในกลุ่ม
น้ีพบแลว้ประมาณ 25,000 ชนิด เช่น Penicillium notatum ใชผ้ลิตยาเพนนิซิลลิน ราท่ีใช้
ผลิตเนยแข็ง ราท่ีท าให้เกิดโรคกลาก เกล้ือน และโรคเทา้เป่ือย เป็นตน้ หลกัเกณฑ์ใน  
การจ าแนกตาม Saccardo ของรา imperfect fungi ได้แก่ สีสปอร์ เช่น สีเขม้ สีอ่อน 
หรือไม่มีสี รูปร่างลกัษณะของ imperfect spore จ านวน septum หรือผนงักั้นสปอร์ สีของ 
conidiophore และสีเส้นใย ชนิดของ fruiting body (sorocarp) หรือไม่มีการสร้าง    
fruiting body สามารจดัจ าแนกไดเ้ป็น 3 From-class ไดแ้ก่ Blastomycetes, Coelomycetes 

และ Hyphomycetes ดงัน้ี 

1)  From-class  Blastomycetes  เป็นกลุ่มเช้ือราท่ีมีลกัษณะเป็นเซลล์เด่ียว
(ยีสต์) ท่ีไม่มีการสร้างสปอร์ (asporogenous  yeast) หรือ anamorphic  yeast)               

การสืบพนัธ์ุจะอาศยัการแตกหน่อซ่ึงมีลกัษณะเหมือนการสร้างสปอร์แบบโฮโลบลาสติก  
คือ จะมีการสร้างหน่อใหม่ข้ึนมาจนมีลักษณะโตเต็มท่ี ซ่ึงสร้างผนังกั้นแบ่งเซลล์ลูก     
ออกจากเซลลแ์ม่ บางพวกมีการสร้าง arthospore และ ballistospore ด ารงชีพแบบ saprobe 

หรือ parasite ในพืช คน และสัตว ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 Form-order คือ 

1.1)  Form-order Cryptociccalas 

Cryptococcaceae เ ป็ น ยีส ต์ ท่ี สื บ พัน ธ์ุ โ ด ย ก า ร แ ต ก ห น่ อ          
แต่หน่อใหม่อาจจะไม่หลุดออกจากกันและอยู่ต่อกันเป็นสายคล้ายเส้นใยเรียกว่า             
ซูโดมยัซีเลียม  (Pseudomycelium)  และอาจจะสร้างสปอร์แบบไม่อาศยัเพศจากการ    
แตกหน่อเล็กๆ ท่ีบริเวณด้านล่างของเส้นใย เรียกว่า  blastospore และ  arthospore          

แต่ไม่มีแรงดีดในการปล่อยสปอร์ ไดแ้ก่  Candida  albican  เม่ือพบการสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศจะถูกจดัจ าแนกอยู ่Order  Saccharomycetales ใน Phylum Ascomycota 

1.2)  Form-order  Sporobolomycetales 

Sporobolomyceteae  เป็นยสีตท่ี์อาศยัอยูต่ามผวิใบพืช  สืบพนัธ์ุ
โดยการแตกหน่อบางคร้ังเจริญเป็นเส้นใยสั้ นๆ ท่ีมี clamp connection  สามารถสร้าง
สปอร์บนสเตอริกมา มีแรงดีดในการปล่อยสปอร์ บางคร้ังเรียกว่า  ยีสต์กระจกเงา    
(mirror  or  shadow - yeast) ไดแ้ก่  แบบสกุล  Sporobomyces  และ  Bullera  เม่ือพบวา่มี
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การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศจะถูกจดัจ าแนกอยู่ใน Order  Ustilaginales ใน Phylum 

basidiomycota 

2)  Form-class  Hyphomycetes เช้ือราสร้างเฉพาะเส้นใยหรือสร้างเส้นใย
ท่ีมีโคนิเดียอยูบ่นโคนิดิโอฟอร์โดยไม่มีโครงสร้างพิเศษห่อหุ้ม แต่จะมีการรวมกลุ่มของ
โคนิดิโอฟอร์เป็นโครงสร้างท่ีเรียกว่า สปอโรโดเซียม และซีนเนมา อีกทั้งมีการสร้าง    
โคนิเดียได้หลายแบบ จัดเป็นเช้ือรากลุ่มท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมากเน่ืองจาก
น าไปใชไ้ดท้างอุตสาหกรรมและยงัก่อให้เกิดโรคในส่ิงมีชีวิตอีกดว้ย สามารถจดัจ าแนก
ออกเป็น  2 Form-order ท่ีส าคญัคือ 

2.1)  Form-order  Hyphomycetales เป็นเช้ือรากลุ่มท่ีสามารถสร้าง
โคนิเดียแบ่งเป็นวงศต่์างๆ  คือ 

Torulaceae โคนิเดียแบบบลาสโตสปอร์ ได้แก่ Trichothecium,  

Botrytis  เป็นตน้  
Helminthosporaceae สร้างโคนิเดียผ่านออกมาจากรูท่ีปลาย   

โคนิดโอฟอร์แบบทรีติกสปอร์ ไดแ้ก่ Curvulaira, Helminthosporium, Alternaria เป็นตน้ 

Tuberculariaceae สร้างโคนิเดียแบบฟียไลติกสปอร์ ได้แก่  
Aspergillus,  Fusarium  เป็นตน้ 

Geotrichccae โคนิเดียท่ีข้ึนเกิดจากการแตกหกัของเส้นใยเป็น
อาร์โทรสปอร์ ไดแ้ก่  Geotrichum 

Bactridiaceae โคนิเดีย เ กิดจากปลายเ ส้นใยโดยตรง 
(gangliospore) ไดแ้ก่  Bactridium,  Scopulatiopsis 

2.2)  Form-order  Agonomycetales 

Agonomycetaceae  เป็นเช้ือราท่ีสร้างเฉพาะเส้นใย สามารถ
สืบพนัธ์ุได้โดยการสร้างคลามยัโดสปอร์  หรือการสร้างเม็ดสเคลอโรเทียม (sclerotium)     

เป็นโครงสร้างพกัตวัท่ีทนทาน  ต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้  บางคร้ังอาจเรียกว่าเป็นเช้ือราหมนั 
(Mycelia  Sterilia) ไม่สร้างโคนิเดีย แต่เช้ือราน้ีอาศยัโครงสร้างพกัตวัในการสืบพนัธ์ุ         
และสืบพนัธ์ุโดยการแตกหักของเส้นใย  มีสมาชิกท่ีส าคญัได้แก่  Rhizoctonia  solani         
เป็นเช้ือราสาเหตุโรคพืชในดินท าลายระบบรากพืชและ  Sclerotium  rolfsii  สาเหตุโรคเน่ายุบ
หรือกลา้เน่าในมะเขือ 
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3)  Form-class  Coelomycetes เป็นเช้ือราท่ีสร้างโคนิเดียอยูใ่นโครงสร้าง
พิเศษคือ พิคนิเดียมและอะเซอวลูสั  ส่วนใหญ่ด ารงชีพเป็นผูย้อ่ยสลายและเป็นปรสิตกบั
พืช การจดัจ าแนกหมวดหมู่จะใช้ลักษณะโครงสร้างพิเศษท่ีห่อหุ้มโคนิเดียเป็นเกณฑ ์ 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 Form-order คือ 

3.1)  Form-order  Melanconiales สร้างอะเซอวูลสัรูปร่างคลา้ยจาน
หรือชามหงายส าหรับห่อหุม้โคนิเดีย เกิดอยูบ่ริเวณชั้นใตผ้ิวพืช โดยมีชั้นคิวติเคิลปกคลุม 
บางชนิดอาจจะมีขน (setae) สีเขม้ยื่นยาวออกมารอยผิวบนแผลของผลไมมี้สมาชิก          
ท่ีส าคัญของรากลุ่มน้ี  คือ  Melanconiaceae อาศัย เป็นปรสิตกับพืชก่อให้เ กิด                 
โรคแอนแทรกโนส (anthracnose) กิดรอยแผลจากอะเซอวูลสั เม่ือแก่ตวัจะเห็นโคนิเดีย
จบักนัเป็นหยดน ้าสามารถแพร่ไปกบัแมลง ไดแ้ก่ สกุล  Colletotrichum  สร้างอะเซอวลูสั
ท่ีมีขนยื่นออกมา ถ้าพบการสืบพันธ์ุแบบอาศัย เพศจะน าไปจัดจ าแนกในสกุล 
Glomecrella  ส่วนสกุล Gloeosporium  สร้างอะเซอวลูสัท่ีไม่มีขน 

3.2)  Form-order Sphaeropsidales มีการสร้างโคนิเดียอยู่ใน
โครงสร้าง pycnidium ท่ีมกัฝังตวัอยู่ตามเน้ือเยื่อพืชท่ีตายแล้วอาจมีช่วงเปิดอนัเดียว 
(unilocular) หรือหลายอนั (multilocular) ส าหรับปล่อยโคนิเดียออกมา  ในการจดัจ าแนก
หมวดหมู่ใชล้กัษณะ pycnidium แบ่งออกได ้2 Form-family ท่ีส าคญัคือ 

Sphaerioidaceae พิคนิเดียมมีสีเข้ม รูปร่างกลม ผนังแข็ง    
คลา้ยหนงัสัตวอ์าจจะฝังตวัอยูใ่นสโตรมา  ด ารงชีพเป็นปรสิตกบัพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย
พืชต่างกนัเช่น  Phyllosticta  เขา้ท าลายใบ, Phoma  และ Macrophoma  เขา้ท าลายพืช
บริเวณล าตน้ 

Nectrioidiaceae  มีพิคนิเดียมสีอ่อน  รูปร่างกลม  ผนงัอ่อนนุ่ม
อาจมีสโตรมา ด ารงชีพเป็นปรสิตกบัแมลงไดแ้ก่ Aschersinia เป็นปรสิตของแมลงวนัขาว         
(white  fly) และแมลงท่ีอยูร่วมกนัเป็นแผน่ (scale  insect) หรือด ารงชีพเป็นปรสิตของพืช  
เช่น Zythia  fragariae สาเหตุโรคยอดตน้เน่าของสตอเบอร่ี เป็นตน้ 
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8.2.2  Phylum  Chitridiomycota 

เป็นไฟลมัเดียวของเช้ือราในอาณาจกัร Fungi  ท่ีสร้างสปอร์ท่ีมี  flagellum                 

ท าให้สามารถว่ายน ้ าได ้(motile cell หรือ zoospore) แต่ละเซลล์มี flagellum 1 เส้น      
แบบผิวเรียบอยูด่า้นซ้ายของเซลล์ (posterior, whiplash flagellum) ดงันั้นจึงมกัพบในน ้ า
หรือดินท่ีช้ืนแฉะ zoospore  ท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศถูกสร้างอยู่ใน 
zoosporagangium เช้ือราในไฟลมัน้ีมีเพียง Class เดียว คือ  Chytridiomycetes  มีช่ือเรียก
สามญัว่า chytrids  เช้ือราพวก chytrids  พบไดท้ั้งในดินและในน ้ า บางชนิดมี thallus     

อยูภ่ายในเซลล์ของ host  เรียกวา่ epibiotic เส้นใยเป็นแบบไม่มีผนงักั้น ( coeriocytic-

hypha) มีรูปร่างแตกต่างกนัไป  เช่น กลม รูปไข่ และบางชนิดอาจเป็นเส้นใยท่ีเจริญไดดี้  
เม่ือมีการสืบพนัธ์จะสร้างโครงสร้างห่อหุ้มซูโอสปอร์ เรียกว่าซูโอสปอร์แรนเจียม 
(zoosporangium) ท่ีมีผนงับางจากการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ และเม่ือสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศจากการรวมตวักนัของแกมมีตจะสร้างไซโกตท่ีมีผนงัหนาเป็นโครงสร้างพกัตวั 
(resting spore) หรืออาจจะเจริญต่อไปเป็นเส้นใยท่ีเป็นดิพพลอยด์ (diploid thallus)    

(ภาพท่ี 8.3) ผนงัเซลล์ของเส้นใยราในไฟลมัน้ีประกอบดว้ยไคติน และ กลูแคน (กิตติ
พนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 
2551; อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 

1979; Cowan, 2015; Deacon, 1997; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Pacioni, 1985; 

Kendrick, 1985, 1992; Norton, 1981; Nicklin et al., 1999; Prescott, Harley, & Klein, 

2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007) เช้ือราในไฟลมัน้ีมีประมาณ 
100 genus หรือประมาณ 1,000 species มีความส าคญัต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากส่วนใหญ่ด ารงชีพเป็นผูย้่อยสลาย (saprobe) มีบางชนิดท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
โรคในพืชและแมลงอ่ืนๆ รวมทั้งเช้ือราดว้ยกนัเอง การแพร่กระจายของเช้ือราน้ีจะพบได้
ทั้งในดิน, น ้ าจืด รวมทั้งในทะเลท่ีมีความเค็มปานกลางโดยเฉพาะบริเวณริมชายฝ่ัง        
แต่มีบางชนิดท่ีแหล่งอาศยัอยู่ในระบบล าไส้ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การคดัแยกเช้ือราจาก
ธรรมชาติท าไดโ้ดยการใชเ้หยื่อล่อ (baiting) ไดแ้ก่ เกสรของพืชตระกูลสน (pine pollen) 

ใบไม ้ หนงังู  ซากแมลง  หรือกระดาษเซลโลเฟน (cellophane) เช้ือราไฟลมัน้ีมกัจะเป็น 
ผูย้อ่ยสลายสารอินทรียอ์นัดบัแรก Primary saprophyte) ในสารพวกไคติน  เคอราติน, 

เซลลูโลส,  เฮมิเซลลูโลส  
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ภาพที ่8.3 วงจรชีวิตของราใน Chytridiomycetes 

ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก  https://www.google.co.th/search 

เน่ือจากความหลากหลายทางสัณฐานวิทยามีเซลล์ร่างกายตั้ งแต่เป็น    
เซลล์เด่ียวจนถึงเส้นใยท่ีมีผนังกั้น การเจริญของเส้นใยจึงมีการแตกแขนงออกไปเป็น    
ไรซอยด์ (rhizodal หรือ thallus system ) เม่ือมีการสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุจะแบ่งได ้      
2 แบบ คือ 

1)  แบบโฮโลคาร์ปิก  (holocarpic type)  เม่ือมีการสืบพนัธ์ุโครงสร้าง
ร่างกายทั้งหมด  จะเปล่ียนไปเป็นโครงสร้างสืบพนัธ์ุโดยไม่เหลือส่วนของเส้นใยไวเ้ลย 

2)  แบบยูคาร์ปิก  (eucarpic  type)  เม่ือมีการสืบพนัธ์ุโครงสร้างร่างกาย
บางส่วนเท่าเปล่ียนไปเป็นโครงสร้างสืบพนัธ์ุ บางส่วนโครงสร้างร่างกายสร้างไรซอยด์
ดูดกินน ้ าเล้ียงจากแหล่งอาศัย  สามารถแบ่งลักษณะการสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุได ้         
2 แบบ  คือ 

2.1)  แบบโมโนเซ็นตริก (monocentric type) จะมีการสร้างโครงสร้าง
สืบพนัธ์ุคือซูโอสปอร์แรนเจียมเพียงอนัเดียว 

https://www.google.co.th/search
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2.2)  แบบโพลีเซ็นตริก  (polycentric type)  สามารถสร้างซูโอสปอร์
แรนเจียมในการสืบพนัธ์ุไดม้ากกวา่ 1  อนั หรือมากกวา่บนสายเส้นใยเดียวกนั 

ลกัษณะการเจริญของเส้นใยของเช้ือราไคตริดในโฮสต์แบ่งได้เป็น      
3 แบบ คือ 

1)  แบบเอ็นโดไบโอติก (endobiotic  type) เช้ือราเจริญอยูภ่ายในเซลล์
ของโฮสต์โดยท่ีเส้นใย (rhizoid หรือ rhizomycelium) ถูกล้อมรอบดว้ยผนงัเซลล์ของ
โฮสตท์ั้งหมดเม่ือมีการสืบพนัธ์ุจะสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุอยูภ่ายในเซลลโ์ฮสตด์ว้ย 

2)  แบบอีพิไบโอติก (epibiotic type) เม่ือมีการสืบพนัธ์ุจะสร้าง
โครงสร้างสืบพนัธ์ุอยูท่ี่ผวิของโฮสตแ์ต่เส้นใยจะดูดกินอาหารอยูภ่ายในเซลลโ์ฮสต ์

3)  แบบอินเตอร์ไบโอติก (interbiotic type) จะสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุ
อยูภ่ายในโฮสตโ์ดยไม่ไดส้ัมผสักบัผิวของโฮสตแ์ต่จะยื่นเส้นใยห่างจากโฮสตแ์ละดูดกิน
อาหารจากโฮสต ์

โดยปกติเส้นใยของเช้ือราในไฟลัมน้ีจะไม่มีผนังกั้นภายในเส้นใย      
แต่อาจจะมีการสร้างผนงักั้นระหวา่งปลายเส้นใยกบัโครงสร้างสืบพนัธ์ุหรืออาจจะเกิดกบั
เซลล์ท่ีมีอายุมากโดยการสร้างผนังกั้ นเทียม (peudoseptum) แต่ผนังกั้ นชนิดน้ีมี
องค์ประกอบทางเคมีต่างจากผนังเซลล์ปกติ การสืบพนัธ์ุมกัจะเป็นแบบไม่อาศยัเพศ    
เ ม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเส้นใยจะสร้างซูสปอร์แรนเจียมอันเดียว              
หรือมากกว่ามีรูปร่างหลายแบบเช่น กลม (globose) , ท่อน (tubular), หรือรูปกรวย 
(pyrifrom)  ลักษณะของซูสปอร์แรนเจียมท่ีแตกต่างกนัน้ีน ามาใช้ในการจดัจ าแนก       
การจดัจ าแนกหมวดหมู่เช้ือราน าเอาลกัษณะโครงสร้างของซูสปอร์และลกัษณะล าดบั  
สารพัน ธุกรรม (DNA sequence) มาใช้ในการจัดจ าแนก แบ่งได้ เ ป็น                            

Class Chytridiomycetes ซ่ึงสามารถจ าแนกยอ่ยออกเป็น 4 order คือ 

1)  Order Spizellomycetales การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศสร้างซูสปอร์ 
การด ารงชีพปรสิตกบัพืชและเช้ือราอ่ืน หรือด ารงชีพเป็นผูย้่อยสลายในดินและในน ้ า  
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นโมโนเซนตริก ประกอบด้วยสมาชิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สกุล Rozella  

เช้ือราในกลุ่มน้ีประกอบด้วยสมาชิกมากกว่า 20 species อาศยัเป็นปรสิตภายใน 
(endoparasite) ของเช้ือราน ้ าในไฟลัมเดียวกันและเช้ือราใน Phylum Oomycota          
สกุล Olpidium มีสมาชิกประมาณ  30 species  มีโครงสร้างร่างกายแบบโฮโลคาร์ปิก  
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อาศยัเป็นปรสิตอยู่ภายในพืช  สาหร่าย  มอส  หรือเกสรของพืชดอกอ่ืนๆ ได้แก่เช้ือรา 
Olpidium  brassicar  ท่ีเข้าท าลายรากพืชตระกูลกระหล ่า  สามารถเข้าท าลาย                      
ไดท้ั้งพืชใบเล้ียงคู่และใบเล้ียงเด่ียวและเป็นพาหะในการแพร่กระจายไวรัสพืชบางชนิด 

2)  Order  Neocallimastiicales เช้ือราในอนัดบัน้ีอาศยัอยูในล าไส้ของ
สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองมีทั้งท่ีเป็นโมโนเซ็นตริกและโพลีเซ็นตริก ลกัษณะท่ีส าคญัคือ ซูโอสปอร์
ไม่พบไมโตคอนเดรียและมีแฟลกเจลลามากกว่า 10  เส้น จดัเป็นราท่ีไม่ชอบอากาศ 
สมาชิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Neocallimastrix 

3)  Order  Chytridiales ลกัษณะเด่นภายในเซลล์มีไมโตคอนเดรียอนั
เดียวหรือมากกวา่  ส่วนของนิวเคลียสไม่เช่ือมติดกบัส่วนฐานของแฟลกเจลลา  ไรโบโซม
ไม่อยูก่ระจดักระจาย พบทั้งในดินและในน ้า  มีหลายชนิดท่ีเป็นปรสิตของ สาหร่าย ราน ้ า  
หรือ พืชอ่ืนๆ  สมาชิกท่ีส าคญัในอนัดบัน้ีไดแ้ก่  Chytriomyces  เป็นเช้ือราท่ีมีการเจริญ
เป็นยคูาร์ปิกท่ีเป็นโมโนเซ็นทริก สามารถแยกเช้ือบริสุทธ์ิจากแหล่งธรรมชาติไดง่้ายโดย
ใช้เหยื่อล่อและน ามาเพาะเล้ียงในห้องปฏิบติัการไดโ้ดยใช้อาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีส่วนผสม
ของสารไคติน 0.5 เปอร์เซ็นต ์ 

4)  Order  Blastocladiales เป็นกลุ่มใหญ่และมีสมาชิกมาก อาศยัอยูท่ ั้งใน
ดินและในน ้ าลักษณะท่ีส าคัญ ภายในเซลล์มีการรวมกลุ่มกันของไรโบโซมเป็น    
นิวเคลียร์แคป (nuclear  cap) อยูด่า้นบนของนิวเคลียสรูปกรวยซ่ึงอยูติ่ดกบัส่วนฐานของ
แฟลกเจลลา ได้แก่ Allomyces  มีการเจริญของโครงสร้างร่างกายแบบโพลีเซ็นทริก            
สามารถแยกจากแหล่งน ้ าได้ง่ายโดยใช้เมล็ดกญัชา (hemp seed) หรือเมล็ดงา (sesame  

seed ) น ามาเพาะเล้ียงนหอ้งปฏิบติัการได ้
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8.2.3  Phylum Zygomycota 

เช้ือราใน  Phylum Zygomycota มาจากรากศพัทภ์าษากรีก zygos คือ yoke 

ส่วน spora คือ seed, spore จดัว่าเป็นเช้ือราไฟลมัแรกท่ีเป็นเช้ือราท่ีแทจ้ริง เน่ืองจาก     
ไม่สร้างเซลล์ท่ีเคล่ือนและเส้นใยมีการพฒันาดีสามารถสืบพนัธ์ุได้ทั้ งอาศยัเพศและ    
แบบไม่อาศยัเพศ โดยเฉพาะสปอร์แบบไม่อาศยัเพศจะสร้างอยู่ในโครงสร้างห่อหุ้มท่ี
เรียกว่า sporangium ท่ีภายในบรรจุสปอร์ไม่เคล่ือนท่ี (aplanospore) เรียกว่า  
sporangiospore ส่วนการสืบพันธ์ุแบบอาศัย เพศ เกิดจากการรวมตัวกันของ                  
แกมมีแทนเจียม 2 อนั (gametangial copulation) ไดส้ปอร์แบบอาศยัเพศท่ีมีผนงัหนา
เรียกว่า ไซโกสปอร์ (zygospore) ผนังเส้นใยประกอบด้วยสารไคติน ไคโตซาน            
และกลูแคน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.4 sporangiospore ท่ีอยูภ่ายใน sporangium และ zygospore 

ท่ีมา:  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1618/mucor%20%5B2013 

http://wallpaper222.com/explore/zygospore-labeled/ 

การด ารงชีพมีความหลากหลายสามารถเป็นไดท้ั้งผูย้่อยสลาย และปรสิต
ในบางโอกาส (facultative  parasite) ทั้งในพืชและสัตว์หรืออาจจะเป็นปรสิตถาวร  
(obligate  parasite) บางชนิดด ารงชีพเป็นผูล่้า (predaceous  fungi) ของแมลงเล็กๆ       
บางชนิดปรสิตของเช้ือราชนิดอ่ืน (mycoparasite) นอกจากน้ี  เช้ือราในไฟลัมน้ียงั      
ด ารงชีพแบบพึ่งพาอาศยั (symbiosis) กบัพืชชั้นสูงในรูปของไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1618/mucor%20%5B2013
http://wallpaper222.com/explore/zygospore-labeled/
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(กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; 

อนุเทพ, 2540; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Cowan, 2015; Deacon, 1997; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Pacioni, 1985; 

Kendrick, 1985, 1992; Norton, 1981; Nicklin et al., 1999; Prescott, Harley,  & Klein, 

2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007) ลกัษณะของเช้ือราไฟลมัมี
ความแตกต่างกนัทั้งในลกัษณะโครงสร้างร่างกายและการด ารงชีพรวมถึงการสืบพนัธ์ุ 
และเช้ือราเหล่าน้ีมีบทบาทต่อการด ารงชีพของมนุษยเ์ป็นอย่างมากเพราะเป็นตวัการ
ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหรต่างๆ  ก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย ์ สัตว ์ และพืช  แต่เช้ือรา
ไฟลัมน้ีบางชนิด มีบทบาทมากในอุตสาหกรรมอาหารและสารเคมีต่างๆ เ ช่น          
อาหารหมักพื้นบ้าน  กรดอินทรีย์  และเอ็นไซม์ เป็นต้น เช้ือราไฟลัมน้ีมีสมาชิก
หลากหลายสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 class คือ 

1)  Class Zygomycetes 

เ ช้ื อราในไฟลัม น้ี มี เ ส้นใย เจ ริญดี  แ ต่ไม่ มีผนังกั้ น  (coenocytic  

mycelium) สร้างสปอร์แบบไม่อาศยัเพศ คือ sporangiospore จ  านวนมากอยู่ภายใน 

sporangium และสร้างสปอร์แบบมีเพศผนังหนาคือ zygospore จากการรวมกันของ 
gamete การเจริญของเส้นใยเช้ือราชั้นน้ีบนอาหารเล้ียงเช้ือหรือสับสเตรทอ่ืน  เส้นใยจะ
เจริญอยูบ่ริเวณผิวหนา้หรือแทงลงไปในสับสเตรท (vegetative  mycelium) ท าหนา้ท่ีใน
การยึด เกาะและดูดอาหารจากสับสเตรทและเส้นใยส่วนท่ี ชู ข้ึนไปในอากาศ               
(aerial  mycelium)  ท าหน้าท่ีสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุทั้ งแบบอาศยัเพศและ                  
แบบไม่อาศยัเพศ โดยเฉพาะโครงสร้างห่อหุ้ม sporangiospore ท่ีเรียกว่า sporangium 
อาจจะมีแกน (columella)  ท่ีปลายของกา้นชู  (sporangiophore) ยื่นเขา้ไปใน sporangium 
ซ่ึงเม่ือแก่เตม็ท่ีแลว้ sporangiospore จะหลุดออกมาปลิวไปตามลมสามารถแพร่กระจายได้
ในระยะไกลๆ แสดงดงัภาพท่ี 8.5 โครงสร้างของผนังเซลล์เช้ือราประกอบดว้ย ไคติน 
(chitin) ไคโตแซน (chitosan) และกรดโพลีกลูคูโรนิก (polyglucuronic  acid)            
เซลล์ร่างกายสามารถเปล่ียนรูปจากเส้นใยไปเป็นเซลล์ เ ด่ียวหรือยีสต์ได้เ รียก        

dimorphic  fungi การด ารงชีพส่วนใหญ่เป็นผู่ย่อยสลาย และบางชนิดเป็นปรสิตของ  
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในการจดัจ าแนกหมวดหมู่ตามสายวิวฒันาการของเช้ือรา class น้ีแบ่งออก
ไดเ้ป็น 6 order ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1.1) Order Mucorales, 1.2) Order Entomophorales,                      
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1.3) Order Zoopagales, 1.4) Order Dimargaritales, 1.5) Order Kickxellales และ            
6) Order Endogonales ซ่ึงจะไดอ้ธิบายเฉพาะ order ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.5 เส้นใย vegetative  mycelium และ aerial  mycelium ของราในกลุ่ม Zygomycetes 

ท่ีมา:  http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm/File_name/zygo001b/File_type/gif 

 

1.1)  Order  Mucorales เรียกโดยทัว่ไปวา่  ราขนมปัง  (bread  mold)  

เน่ืองจากมกัพบข้ึนตามขนมปัง เช้ือราอันดับน้ีมีสมาชิกมากและมีความหลากหลาย                
ทางสัณฐานวิทยา  เส้นใยเจริญดีและไม่มีผนังกั้ นเซลล์แต่อาจจะมีเม่ืออายุมากข้ึน        
และไม่มีรูหรือจุก (plug) อุดรู  ส่วนใหญ่ด ารงชีพเป็นผูย้่อยสลาย  พบในดิน  มูลสัตว ์ 
หรือสับสเตรทท่ีเป็นสารอินทรีย ์ เช่น  เศษซากพืช  ซากสัตว ์ แต่ยงัพบว่าเช้ือราเหล่าน้ี  
อาจเป็นเช้ือก่อโรคในคนได ้(mucormycoses)  สามารถเจริญได ้2  แบบ  ทั้งในรูปเส้นใย
และเซลล์แต่เช้ือรากลุ่มน้ีมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือ    
เอนไซม์ต่างๆ เช่น amylase, rennin, กรดอินทรีย ์ หรือ secondary  metabolite ไดแ้ก่   
กรดซิตริก ,  กรดซัคซินิค , กรดแลคติก นอกจากน้ียงัน าไปใช้ในการผลิต                 
อาหารหมกัพื้นเมือง  เช่น ซูฟู (sufu),  และเทมเป้ (tempeh)  จดัเป็นการเพิ่มปริมาณ
โปรตีนและเพิ่มคุณค่าของอาหารแก่มนุษยอี์กดว้ย 

1.2)  Order Entomophthorales สมาชิกส่วนใหญ่เป็นปริสิตของ
แมลง (ภาพท่ี 8.6) ไส้เดือฝอย ไร และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั รวมทั้งสัตวเ์ล้ือยคลาน

http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm/File_name/zygo001b/File_type/gif
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อ่ืนๆ แต่บางชนิดด ารงชีพเป็นผูย้อ่ยสลายในดิน  มูลสัตว ์ รวมทั้งเป็นปรสิตของสาหร่าย  
หรืออาจจะติดต่อมาถึงมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงได ้ เช่น เช้ือรา Basidiobolus  haptosporus ท า
ใหเ้กิดโรคติดเช้ือ  ใตผ้ิวหนงั  (subcutaneous  infection)  จดัวา่เป็นกลุ่มเช้ือราท่ีก่อให้เกิด
โรคได ้(zygomycosis หรือ Entomophthoromycosis) ลกัษณะพิเศษจะมีผนงักั้นแบ่งส่วน
ของเส้นใยออกเป็นส่วนและหกัออกเป็นท่อนสั้น (hyphal body) ซ่ึงอาจจะมีนิเคลียสเพียง
อนัเดียว (uninucleate) หรือหลายอนั (multinucleate) เส้นใยท่อนสั้นเหล่าน้ีสามารถท่ีจะ
เพิ่มจ านวนข้ึนมาโดยการแตกหน่อหรือแบ่งตัวและยงัสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีเป็น          
แกมมีแทนเจียมส าหรับการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศได้  หรืออาจจะเปล่ียนรูปเป็น          
คลามยัโดสปอร์ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.6 Entomophthora muscae 

ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Entomophthora_muscae 

1.3)  Order zoopagales ด ารงชีพโดยการเป็นผูล่้า (predacious fungi)      

กบัสัตวเ์ล็กๆ  เช่น  อะมีบา  โปรโตซวั  และไส้เดือนฝอย  มีวงจรชีวิตท่ีค่อนขา้งสั้ นมาก  
และสร้างสปอร์ไดเ้ร็ว  เส้นใยท่ีเจริญใน  ระยะแรกไม่มีผนงักั้น  แต่มีการสร้างโครงสร้าง
สืบพันธ์ุจะมีผนังกั้ นสามารถสร้างไซโกสปอร์ภายหลังจากเข้าท าลายโฮสต์แล้ว             
เช้ือราเหล่าน้ีมีความจ าเพาะเจาะจงต่อโฮสต์เช่น  เช้ือรา Styopage spp.  ส่วนใหญ่           
จะเขา้ท าลายโปรโตซัว S. rhynchospora  จะมีความจ าเพาะต่ออะมีบาและเจริญอยู่
ภ า ย น อ ก  (exogenous) โ ด ย ยื่ น ฮ อ ส ท อ เ รี ย ม เ ข้ า ไ ป ดู ด กิ น อ า ห า ร                            
Cocholonema  verrucosum จะเจริญอยู่ภายในเซลล์อะมีบาและสร้างไซโกสปอร์           
ยืน่ออกมาเม่ือโฮสตต์ายไปแลว้ 
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1.4) Order Endogonales เช้ือราอาศยัอยู่รวมกนักับรากพืชแบบ         
พึ่งพาอาศยั (symbiosis) เรียกวา่  ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) โดยจะมีโครงสร้างบางส่วน
เจริญอยูภ่ายในรากพืชโดยส่วนท่ีอยูน่อกรากพืชเรียกวา่ เวสสิเคิล (vesicle)  มีลกัษณะเป็น
ปลายเส้นใยท่ีโป่งออกคลา้ยรูปไข่  ภายในมีหยดน ้ ามนัเป็นอาหารสะสม  ส่วนทีเจริญอยู่
ภายในรากพืชมีลกัษณะเป็น ฮอสทาเรียมท่ีแตกก่ิงกา้นสาขามากมายเขา้ไปเจริญอยูภ่ายใน  
เรียกวา่ อาร์บสัคู (arbuuscule) เป็นต าแหน่งท่ีมีการแลกเปล่ียนสารอาหารระหว่างเช้ือรา
กบัรากพืชจึงเรียกลกัษณะการด ารงชีพแบบน้ีว่า vesicular  arbuscular  mycorrhiza     

(ภาพท่ี 8.7) และมีบางชนิดท่ีอาศัยอยู่ภายในพืชแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เรียกว่า           
เอ็นโดไฟต ์(endophyte)  เช้ือราในอนัดบัน้ีจะสร้างโครงสร้างสืบพนัธ์ุอยู่ใตดิ้น  เรียกว่า  
สปอโรคาร์ป (sporocarp) มีขนาดใหญ่  เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-25 มิลลิเมตร              
มีสีสันสดใสภายในบรรจุไซโกสปอร์หรืออะไซโกสปอร์หรือคลามัยโดสปอร์           
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีเส้นใยหมนัห่อหุ้มอีกชั้นหน่ึง ในการจ าแนกเช้ือราใช้ลกัษณะของ
สปอร์ภายในสปอร์โรคาร์ปเป็นแนวในการพิจารณา  เช่น  Endogone  สร้างไซโกสปอร์,   
Acaulospora สร้างอะไซโกสปอร์ท่ีมีผนงัหนาถึง 6 ชั้น  มีองค์ประกอบเป็นสารไคติน  
และเซลลูโลส Glomus  และ  Sclerocystis  สร้างคลามยัโดสปอร์มีผนงัหนาเพียงชั้นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.7 ลกัษณะโครงสร้างของ vesicular  arbuscular  mycorrhiza และ Ectomychorrhizae 

ท่ีมา:  http://www.heartspring.net/mycorrhizal_fungi_benefits.html 

http://www.heartspring.net/mycorrhizal_fungi_benefits.html
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2.  Class Trichomycetes 

เ ช้ือรา ท่ี มีลักษณะโครงส ร้างและการด ารง ชีพต่างจากเ ช้ือรา 
Zygomycetes โ ด ย อ า ศัย ด า ร ง ชี พ อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ป ล า ย ล า ไ ส้ ส่ ว น เ ร ค ตัม  (rectum)                   

ของแมลงต่างๆ  ทั้งในช่วงตวัอ่อนหรือตวัเต็มวยัและจดัวา่อยูใ่นความสัมพนัธ์แบบพึ่งพา
กบัแมลงเช้ือราจะเจริญอยูใ่นส่วนกระเพาะของแมลง  และจะหลุดออกมาทางทวารหนกั
เม่ือแมลงตายไป  แมว้า่จะเป็นกลุ่มเช้ือราท่ีอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืนแต่เช้ือราเหล่าน้ีไม่เขา้ท าลาย
เซลล์อ่ืนๆของร่างกายมนุษย ์ลกัษณะโครงสร้างร่างกายจะมีทั้งท่ีเป็นเส้นท่ีไม่มีผนงักั้น
และไม่แตกแขนงหรืออาจจะเป็นเส้นใยท่ีแตกแขนงดีมีผนงักั้นเซลล์แบบเป็นรูท่ีมีจุกอุด 
(plug) เส้นใยจะมีฐานยึดเกาะติดแน่นกับโฮสต์ การสืบพันธ์ุของเช้ือราในชั้ นน้ี                
มีความสัมพันธ์กับการจัดจ าแนกหมวดหมู่ โดยการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัย เพศ                   
จะมีการสร้างอะมีบอยด์เซลล์หรืออาร์โทสปอร์  หรือสปอร์แรนจิโอสปอร์  และย ังสร้าง
สปอร์ชนิดพิเศษ ท่ีมีระยางค ์(appendage) อยูท่ี่ส่วนทา้ยส าหรับยึดเกาะกบัโฮสต ์ เรียกวา่ 
ไตรโคสปอร์ (trichospore) (ภาพท่ี 8.8) ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศจะสร้าง             
ไซโกสปอร์ในเช้ือราบางชนิดเท่านั้ น  บางคร้ังอาจจะเรียกเช้ือราในชั้นน้ีว่า ราขน        
(hair  fungi) เน่ืองจากเกาะเรียงกนัมีลกัษณะคลา้ยขนอ่อน  การจดัจ าแนกอาศ ยลกัษณะ
สัณฐานวิทยาของเส้นใย และโครงสร้างสืบพนัธ์ุเป็นหลกั แบ่งออกเป็น 4 oreder คือ     
2.1) Order Asellariales, 2.2) Order Harpellales, 2.3) Order  Eccrinales และ                
2.4) Order  Amoebidiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.8 trichospore 

ท่ีมา:  http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/litchwart.html 

http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/litchwart.html
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8.2.4  Phylum Ascomycota 

เช้ือราในไฟลมัน้ีมีช่ือเรียกสามญัทัว่ไปว่า sac fungi เส้นใยมีผนังกั้น     
ตามขวาง ผนงักั้นน้ีจะเป็นชนิดท่ีมีรูอยูต่รงกลางและมีสารโวโรนินบอดี (woronin body) 

อยูบ่ริเวณนั้น ส าหรับอุดรูไวป้้องกนัการสูญเสียโปรโตพลาสมเม่ือเซลล์เสียหาย ในแต่ละ
เซลล์อาจจะมีนิวเคลียส 1 อนัถึงหลานอนั ผนงัเซลล์ของเส้นใยประกอบดว้ยสารไคติน
เป็นส่วนใหญ่ แต่พวกท่ีมียีสตจ์ะมีองคป์ระกอบของสารแมนแนน (mannan) ท่ีผนงัเซลล์ 
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยการสร้าง conidiospore (conidium ส่วนค าพหูพจน์ = 

conidia) นอกจากน้ียงัเป็นพวกท่ีเป็นเซลลเ์ด่ียวไดแ้ก่ ascomycetous yeasts  ท่ีการสืบพนัธ์ุ
แบบไม่อาศยัเพศโดยการแตกหน่อ การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของเช้ือราในไฟลมัน้ีโดย
การสร้าง  ascospores  ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมี 8 ascospores  แต่บางชนิดมี 4 ascospores ภายใน 
ascus ซ่ึงมีลกัษณะเป็นถุงจึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกทัว่ไปว่า sac fungi ส าหรับ ascus        

บางชนิดไม่ไดอ้ยูใ่น fruiting body (ascocarp) แต่บางชนิดมี ascocarp ซ่ึงอาจมีลกัษณะ
ของ ascocarp ท่ีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของเช้ือรา เช่น cleistothecium, perithecium, 
apothecium และ ascostromaซ่ึง ascocarp น้ีอาจอยูเ่ด่ียวๆหรืออาจฝังอยูบ่นหรือใน stroma 

วงจรชีวิตของรา Ascomycetes แสดงดงัภาพท่ี 8. 9 ราในไฟลมัน้ีเป็นกลุ่มใหญ่และ          
มีสมาชิกมากท่ีสุด พบมากกว่า 2,000 สกุล ประมาณ 30,000 ชนิด ประกอบดว้ยเช้ือรา
ต่างๆท่ีมีความหลากหลายทางสัณฐานวิทยา  การจดัจ าแนกอาศยัลกัษณะการสืบพนัธ์ุ  
แบบอาศยัเพศท่ีมีการสร้างแอสคสั  สมาชิกท่ีรู้จกักนัดีไดแ้ก่ ยีสต์  ราแป้ง  ราถว้ย  และ
กลุ่มเห็ดป่า ท่ีมีรสชาติอร่อย  เช่น เห็ดมอเร็ล (morel)  เห็ดทรัฟเฟิล (truffle) เป็นตน้  
แหล่งอาศยัของเช้ือราเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูบ่นบก  แต่มีบางชนิดท่ีพบในน ้ าจืดหรือน ้ าทะเล  
การด ารงชีพเป็นทั้งผูย้อ่ยสลายและเป็นปรสิต  บางชนิดอยูใ่ตดิ้น  และมีสมาชิกส่วนหนีง
ท่ีอยู่อาศยัรวมกบัสาหร่ายในรูปของไลเคนส์ (lichens) รากลุ่มน้ีมีบทบาทส าคญัต่อชีวิต
มนุษยเ์ป็นอยา่งมากทั้งในดา้นท่ีเป็นประโยชน์เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์, ขนมปัง, ผลิตสารเคมีทางการแพทย์,ใช้เป็นอาหารโดยตรง รวมถึง             
ใช้เป็นแบบ (model) ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ ส่วนบทบาทท่ีเป็นโทษได้แก่ 
ก่อให้เกิดโรคกบัมนุษย ์สัตวแ์ละพืช โดยเฉพาะ Claviceps  purpurea (ergot  fungus) 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเกษตรเป็นอยา่งยิ่ง (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 
2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; อนุเทพ, 2540; อนงคแ์ละ
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คณะ, 2551; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Cowan, 2015; Deacon, 1997; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Laessoe, 1998; 

Pacioni, 1985; Kendrick, 1985, 1992; Norton, 1981; Nicklin et al., 1999; Prescott, 

Harley,  & Klein, 2005; Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007) ลกัษณะท่ี
ส าคญัของรากลุ่ม sac fungi จะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8. 9 วงจรชีวิตของรา Ascomycetes 

ท่ีมา: Freeman, 2005 
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1)  การสร้าง ascospore 

เกิดจากเส้นใยของเช้ือราท่ีท าหน้าท่ีเป็นเซลล์สืบพนัธ์ุ เพศผูเ้รียกว่า 
antheridium และเซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมียเรียกว่า ascogonium มาสัมผสักนัโดยจะมีการ
ปล่อยนิวเคลียจาก antheridium ผา่นทางโครงสร้าง trichogyne ท่ีสร้างมาจาก ascogonium 
ภายหลงัจากการเกิด   พลาสโมแกมมีแล้ว นิวเคลียสทั้งสองจะมาอยู่ใกล้กนัและมีการ 
แบ่งเซลล์แบบไมโตซีส ท าให้ไดเ้ซลล์นิวเคลียสแบบ n+n ท่ีปลายเส้นใยเรียกวา่ crozier  
มีลักษณะเป็นตะขอ แบ่งตวัแบบไมโตซีสได้นิวเคลียสใหม่เป็นจ านวนมาก จากนั้น      
เกิดการรวมตวัของนิวเคลียส ภายในเซลล์เรียกว่า ascus mother cell ซ่ึงจะพฒันาต่อไป
เป็นแอสคสั ภายหลกัารรวมของนิวเคลียสจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสท าให้ได้
นิวเคลียสท่ีเป็น haploid จ านวน 4 นิวเคลียส ซ่ึงอาจจะมีการแบ่งตวัแบบไมโทซีสอีกคร้ัง
ไดเ้ป็น 8 นิวเคลียสท่ีจะพฒันาต่อไปเป็นแอสโคสปอร์ 8 สปอร์ท่ีอยู่ภายในถุงแอสคสั
ต่อไป หลงัจากท่ีสร้างแอสคสัแล้วเส้นใยท่ีอยู่รอบๆ คือ ascogenous hypha จะสร้าง
โครงสร้าง ascocarp มาห่อหุม้ (ภาพท่ี 8.9) 

2)  ลกัษณะ ascus 

เป็นโครงสร้างห่อหุ้มแอสโคสปอร์ มีรูปร่างหลายแบบ บางชนิด         
มีฝาเปิด (operculum) ส่วนชนิดท่ีไม่มีฝาเปิด จะมีรูเปิด (perforated pore) ส าหรับปล่อย
แอสโคสปอร์ออกมาการแบ่งชนิดของแอสคสัจะพิจารณาตามลกัษณะผนงัของแอสคสั  
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด (ภาพท่ี 8.10) ไดแ้ก่ 

2.1)  แอสคัสที่มีผนังบาง (Protunicate asci) แอสคสัท่ีมีผนงับาง        
มีการปล่อยแอสโคสปอร์โดยการแตกหกัของผนงัแอสคสัออกเป็นช้ินๆ 

2.2)  แอสคัสที่มีผนังเดียว (Unitunicate asci) แอสคสัท่ีมีผนงัสองชั้น 
โดยท่ีผนังชั้นนอก (exoascus) เรียกว่า เอ็กโซตูนิคา (exotunica) ส่วนผนังชั้ นใน 
(endoascus) เรียกวา่  เอ็นโดตูนิคา (endotunica)  โดยท่ีชั้นทั้งสองน้ีอยูใ่กลชิ้ดกนัมากจน
ถือวา่มีผนงัชั้นเดียว  สปอร์จะถูกปล่อยออกทางรู  หรือรอยแยก (split) หรือรูท่ีมีฝาเปิด 
(operculum) ทางดา้นปลายแอสคสั 

2.3)  แอสคัสที่มีผนัง 2 ช้ัน (Bitunicate asci) เป็นแอสคสัท่ีมีผนงัสอง
ชั้นเหมือนกบัแอสคสัชนิดผนงัชั้นเดียว (initunicate  asci) ในช่วงการปล่อยแอสโคสปอร์  
ชั้นเอ็นโดตูนิคาจะขยายยาวมากข้ึนกว่าเดิมถึง 2 เท่า หรือมากกว่าแยกส่วนออกจาก      
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เอก็โซตูนิคา  และแอสโคสปอร์จะถูกปล่อยออกผา่นทางรูของเอ็นโดตูนิคา  บางคร้ังเรียก
ลกัษณะการปล่อยแอสโคสปอร์แบบน้ีวา่ Jack-in-the-box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.10 ลกัษณะ ascus แบบต่างๆ 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

3)  ชนิดของ ascocarp 

โครงสร้างท่ีห่อหุ้มแอสคสัหรือฟรุตต้ิงบอดีน้ี  เกิดข้ึนมาจากกลุ่มเส้น
ใยท่ีเจริญ   อยู่รอบๆ  แอสโคจีนัสไฮฟา ท าหน้าท่ีในการห่อหุ้มแอสคสัอยู่ภายใน  มี
รูปร่างและสัณฐานวิทยาแตกต่างกนั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิด (ภาพท่ี 8.11) เป็น
เกณฑห์น่ึงในการจดัจ าแนกเช้ือราในไฟลมัน้ีไดแ้ก่ 

3.1)  เนคเคสเอสซ่ี (naked asci) เป็นแอสคสัท่ีไม่มีแอสโคคาร์ป 
ห่อหุม้ หรือเรียกวา่ แอสคสัเปลือย 

3.2)  คลสิโตทเีซียม (cleistothecium) แอสโคคาร์ปท่ีปิดทึบตลอดเวลา 
รูปร่างกลม ไม่มีช่องเปิดภายในมีแอสคสัเรียงกนัอย่างไม่เป็นระเบียบ  แอสโคสปอร์     
จะออกมาไดเ้ม่ือคลิสโตทีเซียมแก่ตวั  ผนงัแตก ปล่อยแอสโคสปอร์ออกมา  บางคร้ังเรียก
โครงสร้างน้ีวา่ เพอริเดียม (peridium) 

3.3)  อะโพทเีซียม (apothecium) แอสโคคาร์ปรูปร่างถว้ยปากเปิดหรือ
จาน จึงเรียกวา่  ราถว้ย (cup  fungi  หรือ dish  fungi) อาจจะมีกา้น (stalk) หรือไม่มีกา้น 
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(sessite) และมีสีสันแตกต่างกันไป  เช่น สีขาว  ชมพู  ส้ม  แดง  เขียวหรือด าก็ได ้     
ขนาดมีความแปรผนัตั้ งแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จนถึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง              
หลายเซนติเมตร 

3.4)  เพอริทีเซียม (perithecium) ) แอสโคคาร์ปรูปร่างคลา้ยชมพู่หรือ
กลม มีส่วนคอยื่นออกมาอาจสั้ นหรือยาว  มีส่วนปลายมีช่องเปิด (ostiole) ภายใน           
เ พ อ ริ ที เ ซี ย ม จ ะ มี แ อ ส คัส เ รี ย ง ตัว กัน กับ ชั้ น พ า ร า ไ ฟ ซี ส  เ ป็ น ชั้ น ไ ฮ มี เ นี ย ม                           
สีของเพอริทีเซียมมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นสีสดใสหรือเป็นสีทึบคล้ายถ่าน 
(carbonnaceous) และอาจจะข้ึนอยู่ทีผิวหน้าสับสเตรท หรือฝังตวัในเน้ือสับสเตรทก็ได ้
บางคร้ังเกิดเน้ือเยือ่จากการรวมกนัของเส้นใยและเน้ือเยื่อพืช  กลายเป็นสโตรมา (stroma) 

ห่อหุม้เพอริทีเซียมอีกคร้ังและมีขอบเขตชดัเจนระหวา่งเพอริทีเซียมกบัเน้ือเยือ่สโตรมา 

3.5)  แอสโคสโตรมา (ascostroma) มีลกัษณะคล้าย perithecium      
มาก อาจเรียกอีกช่ือว่าเป็น pseudothecium ผนงัประกอบดว้ยเส้นใย pseudoparenchyma 

และสามารถเกิดข้ึนก่อนระยะ plasmogamy โดยมีการรวมกลุ่มของเส้นใยสร้างเป็น 
stroma ซ่ึงภายในมีช่องว่าง หรือ locule ท่ีฐานของ locule จะพบ ascogonium, ascus       

จะสร้างอยูภ่ายใน locule ของ ascostroma  
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ภาพที ่8.11  ลกัษณะแบบต่างๆ ของ ascocarp 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://www.suggestkeyword.com/YXNjb215Y290YSBzbGlkZQ/ 

http://www.suggestkeyword.com/YXNjb215Y290YSBzbGlkZQ/
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การจัดจ าแนกอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอสโคคาร์ป         
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเป็น 6 Class คือ Hemiascomycetes, Pyrenomycetes,  

Plectomycetes,  Discomycetes,  Loculoascemycetes และ Laboulbeniomycetes ซ่ึงจะได้
อธิบายลกัษณะเฉพาะ class ดงัต่อไปน้ี 

1)  Class Hemiascomycetes ราในคลาสน้ีไม่มีการสร้าง ascocarp     
ในการสืบพันธ์ุ    แบบอาศัยเพศหรือเรียกว่า naked asci เม่ือผ่านกระบวนการ 
plasmogamy แลว้จะมีการสร้าง ascus จาก zygotic cell โดยไม่มีการสร้าง ascogenous 

hypha, somatic thallus อาจเป็นเซลลเ์ดียวเช่นยสีต ์หรือเป็นเส้นใย ตวัอยา่งราในกลุ่มน้ีคือ 

1.1)  Order  Schizosaccharomycetales เป็นเช้ือราท่ีมีลกัษณะเป็น
เซลล์เด่ียว  สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยการแบ่งตวั (fission)  พบในธรรมชาติตาม   
ผลไมสุ้กงอม น ้ าผึ้ง เป็นตน้ ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเกิดจากการรวมตวักนัของ
เซลล์จัดเป็นโฮโมทัลลิก เม่ือเซลล์มาสัมผสักันจะสร้างท่อ (protuberance) สั้ นๆ        
ออกมาเช่ือมกนัสร้างแอสโคสปอร์อยู่ภายในเซลล์ท่ีกลายสภาพเป็นแอสคสัแทน     วง
ชีวิตของยีสตอ์นัดบัน้ีมีระยะท่ีเป็นแฮพพลอยด์ยาวนานกวา่ดิพพลอยด์  (n>2n) ท่ีรู้จกักนั 
คือ Schizosaccharomyces  octosporus  หรือ fission yeast (ภาพท่ี 8.12) 

1.1.1)  วงศ ์Saccharomycetaccae  เป็นกลุ่มยีสตท่ี์มีลกัษณะ
เป็นเซลล์เด่ียวแต่อาจสร้างซูโดมยัซีเลียม  สร้างหน่อไดห้ลายจุด (multilateral  budding)  

และส ร้างแอสโคสปอร์อยู่ภ ายในเซลล์ ท่ี เ ป็นไ ซโกตหรืออาจจะ เ กิด ข้ึน เอง 
(parthenogenesis) จากเซลล์เด่ียวๆ วงจรชีวิตของยีสต์ Saccharomyces cerevesiae      

แสดงดงัภาพท่ี 8.12  สมาชิกท่ีรู้จกักนัดีและน ามาใชป้ระโยชน์ต่างๆไดแ้ก่ S. cerevesiae 

ใช้ผลิตแอลกอฮอล์  และขนมปัง  Kluyveromyces ใช้ผลิตจุลินทรีย์โปรตีนส าหรับ    
อาหารสัตว์  Pichia อยู่อาศัย ร่วมกับแมลงน ามาใช้ผ ลิตจุ ลินทรีย์โปรตีน                 
Candida  albicans  ก่อใหเ้กิดโรคในมนุษยไ์ด ้ 
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ภาพที ่8.12 วงจรชีวติยสีต ์Saccharomyces  cerevesiae และ Schizosaccharomyces  octosporus 

ท่ีมา:  http://cdn.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image00493.jpg 

http://www.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2014/12/clip_image00451.jpg 

2)  Class Pyrenomycetes เช้ือราในชั้นน้ีจะสร้าง ascocarp               

แบบ perithecium เป็นโครงสร้างท่ีมีผนังห่อหุ้มท่ีปลายมีช่องเปิด (ostiole) ยกเวน้          
ราบางพวกท่ีไม่พบ ostiole ภายในสร้าง ascus ท่ีมีผนงัชั้นเดียวส่วนใหญ่เกิดเรียงกนัเป็น
ชั้น hymenium การปล่อย ascospore ส่วนใหญ่ปล่อยโดยอาศยัแรงดงั turgor pressure 

ภายใน ascus แต่ก็มีบางชนิดเม่ือ ascus แก่ผนงัสลายตวัแลว้ปล่อย ascospore ไหลออกมา
รวมกนัท่ีปลายปากเปิด ostiole ตวัอยา่งราในกลุ่มน้ีคือ 

2.2)  Order  Xylariales เช้ือรามีความส าคญัต่อระบบนิเวศมาก        
เพราะด ารงชีพเป็นผูย้่อยสลาย  ลักษณะส าคญั  คือ สร้างสโตรมาสีด า ประกอบด้วย
เน้ือเยื่อราเพียงอย่างเดียว สร้างเพอริทีเซียมฝังอยู่ในสโตรมา สมาชิกราในวงศ ์
Xylariaceae สร้างสโตรมาขนาดใหญ่ คงทนสามารถเจริญต่อเน่ืองไดห้ลายปี  บางสกุล
มีสโตรมารูปทรงกระบอก  เช่น  Xylaria (ภาพท่ี 8.13) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการสร้างสาร 
second metabolite ได้เป็นอย่างดี บางสกุลข้ึนเป็นป้ืนตามท่อนไม ้เช่น  Hypoxylon      
บางสกุลมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมท่ีภายในมีการเจริญเป็น ลกัษณะวงซ้อนกนั (concentric  

zonation)  เช่น  Daldinia เป็นตน้  

 

http://cdn.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image00493.jpg
http://www.biologydiscussion.com/wp-content/uploads/2014/12/clip_image00451.jpg
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ภาพที ่8.13 ลกัษณะสโตรมาของรา Xylaria 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

2.2.1)  วงศ ์  Sordariaceae  เพอริทีเซียมรูร่างยาวรีปลายเป็น
จงอย  ไม่มีสโตรมาห่อหุ้ม  สีเขม้แอสคสัผนงับางแต่ไม่สลายตวั  ดา้นปลายมีวงแหวน  
ปล่อยแอสโคสปอร์โดยมีแรงดัน  แอสโคสปอร์มีสีเข็มเป็นเซลล์เด่ียวจะมีเจิร์มพอร์ 
(germ pore)  ท่ีดา้นปลายหน่ึงถึงสองอนัแอสคสัจะค่อยๆพฒันาเจริญไม่พร้อมกนัและ
ปล่อยแอสโคสปอร์ออกเม่ือแก่เต็มท่ีแลว้  การด ารงชีพมกัเจริญเป็นผูย้่อยสลายตามดิน  
หรือมูลสัตว ์ ไม่ค่อยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่นิยมใชท้ดลองตามห้องปฏิบติัการสมาชิกท่ี
ส าคญั  ไดแ้ก่ สกุล Neurospora,  Sordaria  เป็นตน้ 

3)  Class Plectomycetes  ลกัษณะส าคญัคือ สร้าง ascocarp แบบ 
cleistothecium ภายในมีแอสคสัผนงับางท่ีกระจดักระจายอยู ่ เม่ือแก่ตวัผนงัของแอสคสั     
จะหายไป (evanescent) ปล่อยให้แอสโคสปอร์ออกมาอยู่ในแอสโคคาร์ป  จึงไม่มี     
ชั้ นไฮมี เ นียม แอสโคคาร์ปมีการพัฒนามาจากเส้นใยอาจจะเป็นแบบหลวมๆ              
จนถึงแข็งแรงมากคล้ายเน้ือเยื่อพืช  แอสโคสปอร์จะหลุดออกมาภายนอกได้เม่ือ          
ผนงัของคลิสโตทีเซียมแตกหรือสลาย  รากลุ่มน้ีมีความส าคญั  คือ  เป็นเช้ือโรคกบัมนุษย ์ 
แต่บางชนิดน ามาใชผ้ลิตยาปฏิชีวนะ รวมทั้งใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารหมกัดว้ย ตวัอยา่ง
ราในกลุ่มน้ีคือ 
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3.1)  Order Eurotailes ลกัษณะของเช้ือรา อาจจะสร้างแอสคสัอิสระ                   
อยู่บนปลายเส้นใย  หรือมีแอสโคคาร์ปท่ีอาจจะมีก้านหรือไม่มี  การสืบพนัธ์ุแบบ      
อาศยัเพศพบไตรโคจีน แอสคสัผนงับางสลายตวัไปเม่ือแก่ การสืบพนัธ์ุไม่อาศยัเพศสร้าง
โคนิเดียแบบเฟียไลติก (phialidic)  มีสามาชิกท่ีส าคญั คือ เช้ือราสกุล Eurotium, 
Emericella  และ  Sartoya การสืบพนัธ์ุของเช้ือราวงศ์น้ี พบว่า มีสมาชิกจ านวนมาก         
ท่ีพบเพียงการสร้างโคนิเดียเท่านั้นส่วนการสร้างแอสโคสปอร์เกิดไดอ้ยาก หรือไม่เกิดเลย  
จึงได้จดัเช้ือราดงักล่าวไวใ้นกลุ่มเช้ือราไม่อาศยัเพศ (asexual fungi) เช่น  Erotium  

herbariorum ( Asporgillus  herbariorum) มีความหมายวา่เป็นเช้ือราในสกุล Erotium      

ท่ีสร้างแอสโคคาร์ปแต่ถา้สร้างโคนิเดียจะจดัอยูใ่นสกุล Aspergillus แทน  (ภาพท่ี 8.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.14  วงจรชีวติสืบพนัธ์แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศของ Order Eurotailes 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://studopedia.info/1-30562.html 

4)  Class Discomycetes กลุ่มเช้ือราท่ีมีแอสคสัอยู่ภายใน ascocarp    
แบบ apothecium ท่ีมีรูปร่างเป็นถ้วยหรือชามปากเปิด  มีชั้นไฮมีเนียมเจริญท่ีผิวหน้า        
เม่ือแอสคสัแก่จะปล่อยแอสโคสปอร์ออกแบบมีแรงดนัหรือไม่มีแรงดนั  แอสคสัอาจจะมี
ฝาเปิดหรือไม่มีฝาเปิดและในบางชนิดอะโพทีเซียมปิดตลอดอยู่ใต้ดิน  การด ารงชีพ          
จะเป็นผูย้อ่ยสลายเน้ือไม ้ มูลสัตว ์ เป็นปรสิตกบัพืช  อาศยัร่วมกบัสาหร่ายในรูปไลเคนส์  
เอ็นโดไฟต์  และไมคอร์ไรซากับรากพืช  เป็นต้น  มักพบเช้ือราชั้ นน้ีตามป่าท่ีมี               
การเผาไหมบ้นหน้าดิน (phoenicoid fungi)  แอสโคคาร์ปของเช้ือราชั้นน้ีมกัมีสีสดใส  
เช่น  สีแดง  ส้ม  เหลือง  แต่อาจจะมีสีเขม้ได ้ นอกจากจะมีรูปร่างคลา้ยถว้ยหรือชามแลว้

http://studopedia.info/1-30562.html
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ยงัมีรูปร่างอ่ืนๆ อีก  เช่น รูปฟองน ้า ระฆงั  อานมา้  หรือสมอง  เป็นตน้ ตวัอยา่งราในกลุ่ม
น้ีคือ 

4.1)  Order  Pezizales สร้าง apothecium อยูเ่หนือดิน (ภาพท่ี 8.15) 
เรียกโดยทัว่ไปว่า cup fungi apothecium ท่ีสร้างมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกนัไป         
อาจมีก้านหรือไม่มีก้าน มีเน้ือเยื่อท่ีอ่อนนุ่ม มีสีต่างๆ เช่น ขาว น ้ าตาล ม่วง เป็นตน้ รา
ชนิดน้ีได้แก่ เห็ดถว้ยสีส้ม เห็ดอานมา้ เห็ดถัว่งอก (Helvella) เห็ดมอลเรล (Morchella) 
และ เห็ดทรัฟเฟิล (Tuberales) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.15  Apothecium ของรา Pezizales 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

5)  Class Loculoascemycetes  ลกัษณะท่ีส าคญัคือ ascocarp เป็นแบบ 
ascostroma ซ่ึงภายในอาจมีช่องเดียวเรียกว่า uniloculate ascostroma หรือมีหลายช่อง
เรียกวา่ multiloculate ascostroma แอสคสัมีผนงั 2 ชั้น  (bitunicate  asci)  แยกออกจากกนั
ชดัเจน ผนงัชั้นนอกบางไม่ยดืหยุน่  ส่วนผนงัชั้นในจะหนาและยืดหยุน่ได ้ ปล่อยสปอร์ได้
แบบมีแรงดนั การด ารงชีพเป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ไลเคนส์ และเอ็นโดไฟท ์เป็นตน้ 

ตวัอยา่งราในกลุ่ม คือ  Order  Pleosporales  พบเป็นท่ี saprobe และ parasite ท่ีส าคญัของ
พืช สร้าง ascostroma ท่ีมีขนาดใหญ่ไปจนถึงปานกลางส่วนใหญ่มีช่องเปิดเดียว 

6)  Class Laboulbeniomycetes สมาชิกทั้งหมดเป็น obligate 

ectoparasite ของแมลง ไร และก้ิงกือ thallus มีขนาดเล็กประมาณ 0.1-1 มิลลิเมตร 
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ลักษณะเป็นเส้นใยท่อนสั้ นๆเจริญท่ีผิวของโฮสต์แล้วงอก houstorium จากเซลล ์              
มีการสร้างเพอริทีเซียมลกัษณะพิเศษ แอสโคสปอร์ มีผนงักั้นเป็น 2 เซลล์ เซลล์ร่างกาย
เม่ือแบ่งตวัหลายคร้ัง 

8.2.5  Phylum Basidiomycota 

เช้ือราในไฟลมัน้ีมีช่ือเรียกทัว่ไปว่า club fung เป็นเช้ือราชั้นสูงเส้นใยมี
ผนงักั้นตามขวาง แบบโดลิพอร์ ( dolipore septum )จะมีพาเรนธีโซม (parenthesome ) 
คอยอุดรูป้องกันไม่ให้นิวเคลียสและองค์ประกอบส าคัญภายในเซลล์ไหลออก         
บริเวณด้านข้างของผนังกั้นจะมีส่วนของเส้นใยเป็นขอ้ต่อเช่ือมกันระหว่างเซลล์ท่ีอยู่
ติดกนัเรียกวา่ clamp connection (ภาพท่ี 8.17) ผนงัเซลล์แข็งแรงประกอบดว้ยสารไคติน
และกลูแคน มีระยะท่ีมีนิวเคลียส 2 อนั อยูภ่ายในเซลล์ ( dikaryotic  mycelium ) ค่อนขา้ง
ยาวนาน เช้ือรากลุ่มน้ีมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศโดยส่วนใหญ่สร้าง 4 basidiospores  
บนแต่ละ basidium และเน่ืองจากรูปร่างของ basidium ท่ีมกัมีรูปร่างคล้ายกระบอง         
จึงเป็นท่ีมาของช่ือสามญัทัว่ไปของเช้ือราในไฟลัมน้ีว่า club fungi ซ่ึงหลายชนิดมี   
fruiting body หรือ basidiocarp ขนาดใหญ่ เช่น เห็ดชนิดต่างๆ เช้ือราในไฟลมัน้ีมี         
การด ารงชีพทั้งท่ีเป็น saprophyte, parasite และ symbiosis ไดแ้ก่ เห็ดทัว่ๆ ไป ท่ีพบตาม
ธรรมชาติทั้งเห็ดท่ีรับประทานได ้( mushroom ) เห็ดพิษ ( toadstool ) เห็ดห้ิงท่ีข้ึนตาม
ท่อนซุง ( bracketpolypores ) ราสนิม (rust fungi)  ราเขม่า (smut fungi) เป็นตน้ แต่เช้ือรา
กลุ่มน้ีบางชนิดมีลักษณะโครงสร้างร่างกายอาจจะเป็นเซลล์เด่ียวในรูปของยีสต์ได ้ 
ลกัษณะของเบสิเดียมจะใช้เป็นเกณฑ์หน่ึงในการจดัจ าแนกหมวดหมู่  (กิตติพนัธ์ุ, 2546; 

เกษม, 2537; ธรีศกัด์ิ, 2556;   นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551;      

บา้นและสวน อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2557; ประสาร, ม.ป.ป.; ปัญญา, 2532; 

ยุวดี, 2543; ราชบัณฑิตยสถาน, 2539; วิจัย, 2546; ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2544; ศูนยว์ิจยัความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ, 2552; สมจิตร, 2552; สมาคมนักวิจยัและเพาะเห็ด              
แห่งประเทศไทย, 2556; ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้, 2553;      

ส านกัอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 
2540; อนงคแ์ละคณะ, 2551; Alexopoulos, Mims & Blackwell, 1996; Alexopoulos & 

Mims, 1979; Barnett & Hunter, 1998; Cappuccino & Sherman, 2001; Chandrasrikul et 
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al., 2011; Cowan, 2015; Deacon, 1997; Dubey &  Maheshwari, 2002; Johnson & Case, 

2004; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Laessoe, 1998; Pacioni, 1985; Kendrick, 

1985, 1992; Norton, 1981; Nicklin et al., 1999; Prescott, Harley,  & Klein, 2005; 

Swanson & Spiegel, 2002; Webster & Weber, 2007)  ลกัษณะท่ีส าคญัทางสัณฐานวิทยา
ของราในไฟลมัเบสิดิโอไมโคตา้มีดงัน้ี 

1)  ลกัษณะของเบสิเดียมมีอยู ่3 แบบ (ภาพท่ี 8.16) คือ 

1.1)  โฮโลเบสิเดียม (holobasidium) เป็นเบสิเดียมท่ีไม่มีผนังกั้ น         
มีเซลลเ์ดียวอาจจะมีรูปร่างเป็นรูปกระบอง ( chiastobasidium ) หรือมีรูปทรงกระบอก    ( 
stichobasidium ) 

1.2)  แฟรกโมเบสิเดียม ( phragmobasidium )  เป็นเบสิเดียมท่ีมีผนงักั้น
ตามยาวหรือตามขวางจ านวนหน่ึงอนัหรือมากกวา่ ปกติมกัจะแบ่งออกเป็น 4 เซลล ์

1.3)  เฮทเทอโรเบสิเดียม  ( heterobasidium )  เป็นเบสิเดียมท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของเช้ือรากลุ่มราสนิมและราเขม่าด า รวมทั้งยีสต์บางชนิด เกิดข้ึนจาก
สปอร์ผนงัหนางอกข้ึนมาเป็นโปรมยัซีเลียม ( promycelium )  ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเบสิเดียม
ส าหรับสร้างเบสิดิโอสปอร์ 

2)  โครงสร้าง basidium ลกัษณะของรูปร่าง basidium ของเช้ือราใน
ไฟลมัเบสิดิโอมยัคอตา้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ส่วน (ภาพท่ี 8.17) คือ  

2.1)  โปรเบสิเดียม  ( probasidium )  เป็นบริเวณท่ีเกิดการรวมตวักนั
ของนิวเคลียส (nucleus fusion ) 

2.2)  เมตาเบสิเดียม  ( metabasidium )  เป็นส่วนของเบสิเดียมท่ีเกิด  
การแบ่งตวัของนิวเคลียสแบบไมโอซีส ( meiosis ) 

2.3)  สเตอริกมา ( sterigma ) เป็นส่วนท่ียื่นชูเบสิดิโอสปอร์               
อยูเ่หนือเมตาเบสิเดียม 

3)  การสร้าง basidiospore การสร้างสปอร์แบบอาศยัเพศเกิดข้ึนบนปลาย
เส้นใยโดยตรงจะเป็นเส้นใยท่ีมีนิวเคลียสเป็นไดแคริออน (n + n ) เม่ือพฒันาเสร็จแลว้จะ
ไดเ้บสิดิโอสปอร์จ านวน 4 อนั ดงัภาพท่ี 8.17 
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ภาพที ่8.16  ลกัษณะของเบสิเดียมแบบต่างๆ 

ท่ีมา  : ดดัแปลงจาก http://www.clt.astate.edu/mhuss/phylum%20basidiomycota.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clt.astate.edu/mhuss/phylum%20basidiomycota.htm
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ภาพที ่8.17  การสร้าง basidiospore และโครงสร้าง basidium 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://cnx.org/contents/ac17d0db-6df0-48c7-a789-

9a5c6f1f642c@1/Ngnh-ph-nm-m-Basidiomycotina-- 

 

 

 

http://cnx.org/contents/ac17d0db-6df0-48c7-a789-9a5c6f1f642c@1/Ngnh-ph-nm-m-Basidiomycotina--
http://cnx.org/contents/ac17d0db-6df0-48c7-a789-9a5c6f1f642c@1/Ngnh-ph-nm-m-Basidiomycotina--
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ตารางที ่8.1 แสดงการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของราในกลุ่ม Basidiomycota 

Subclass 

Holobasidiomycetidae Phragmo 

basidiomycetidae 

Teliomycetidae 

Hymenomycetes I Hymenomycetes II Hymenomycetes III Holobasidiomycetidae IV 

Gasteromycetes 

Order 

Aphyllophorales Agaricales Erobasidiales Hymenogastrales Tremellales Uredinales Ustilaginales 

Family Dacrymycetales Sclerodermatales Auriculariales Family 

Schizophyllaceae Boletaceae Tulasnellales Tubostomatales Septobasidiales Pucciniaceae Ustilaginaceae 

Cantharellaceae Russulaceae Brachybasidiales Lycoperdales Coleosporiaceae Tilletiaceae 

Polyporaceae Hygrophoraceae Phallales 

Corticiaceae Amanitaceae Nidulariales 

Coniophoraceae & Stereaceae Tricholomataceae 

Hydnaceae & Echinodotiaceae Volvariaceae & 

Rhodophyllaceae 

Clavariaceae Strophariaceae 

Agaricaceae 

Cortinariaceae 

Corprinaceae 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 1
8

2
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4)  การจัดจ าแนกหมวดหมู่ เช้ือรากลุ่มน้ีอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยาของ 
เบสิเดียมและลกัษณะการงอกของเบสิเดียมสปอร์เป็นหลกัแบ่งได ้  3  Subclass คือ  
Holobasidiomycetidae เบซิ เดียมไม่มีผนังกั้ นหรือเป็น basidia เซลล์เ ดียว  

Phramobasidiomycetidae เบสิเดียมมีผนงักั้นตามยาวหรือตามขวาง หรือ basidia ผนงักั้น
แบ่งออกเป็น 4 เซลล์ และ Teliomycetes  ราในกลุ่มน้ีจะไม่สร้างเบสิดิโอคาร์ป ตารางท่ี 
8.1 แสดงการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของราในกลุ่ม Basidiomycota ลกัษณะเด่นในแต่ละ 
order ของเห็ดราใน Phylum Basidiomycota แบ่งไดด้งัน้ี 

4.1)  Subclass Holobasidiomycetidae แบ่งกลุ่ม Hymenomycetes I 

4.1.1)  Oreder Aphyllophorales 

เรียกช่ือสามญัตามลกัษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของ
เห็ดในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เห็ดรู (pore  fungi),  เห็ดซ่ีฟัน (tooth  fungi), เห็ดปะการัง (coral  

fungi), เห็ดปากแตร (chanterelles), เห็ดห้ิง (bracker  fungi หรือ  shelf  fungi) เป็นตน้ 
แสดงดงัภาพท่ี 8.18 ลกัษณะส าคญัของเช้ือราอนัดบัน้ี คือ  สร้างเบสิดิโอคาร์ปท่ีมีเน้ือ
หยาบคลา้ยหนงัสัตว,์ ไมค้อร์ก (cork)  หรือเน้ือไม ้ สามารถเจริญอยูบ่นสับสเตรทไดน้าน
หลายปี ดอกเห็ดท่ีสร้างข้ึนมามกัจะแหง้อาจมีเน้ือเหนียวและดา้นใตห้มวกเห็ดจะมีรูเล็กๆ  
หรือร่องต้ืนๆ คลา้ยซ่ีฟันเป็นส่วนท่ีสร้างเบสิเดียม  เน้ือเยื่อส่วนน้ี เรียกว่า  ไฮมีโนฟอร์ 
(hymenophore)  ซ่ึงมีการสร้างเบสิเดียมแบบไม่มีผนงักั้นอยู่เหนือเน้ือเยื่อน้ี  เช้ือราไม่มี
ครีบการพฒันาดอกเห็ดจะเปิดชั้นไฮมีเนียมตั้ งแต่ดอกเห็ดยงัอ่อนอยู่ (gymnocarpous  

basidiocarp)  อาจจะมีหรือไม่มีกา้นดอก  พวกท่ีไม่มีกา้นดอกจะเกาะติดอยูก่บัสับสเตรท
และยื่นส่วนท่ีเป็นชั้นไฮมีเนียมออกมา  การด ารงชีพจะเป็นผูย้่อยสลายไดท้ั้งเซลลูโลส
และลิกนิน และยงัมีบางพวกท่ีเป็นปรสิตกบัไมย้ืนตน้โดยจะเขา้ท าลายตามรอยบาดแผล
บนล าต้นภายหลังจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน จึงจัดว่าเป็นตวัท าลายระดับทุติยภูมิ (secondary- 

wood decayer) แต่มีบางพวกท่ีเป็นไมคอร์ไรซากบัพืช เห็ดราใน order น้ีมีวงศ์ท่ีน ามา
เสนอไดแ้ก่  

1)  วงศ์  Polyporaceae จดัเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีเน้ือ
หลายแบบตั้งแต่อ่อนนุ่มจนถึงแข็งกระดา้ง แต่ส่วนใหญ่มกัจะแข็งเหมือนไมเ้ม่ือแก่เต็มท่ี        
ชั้นไฮมีโนฟอร์จะเป็นท่อ ดงัภาพท่ี 8.19 ท่ีมีชั้นไฮมีเนียมไม่หนามากนกั แต่ละเบสิเดียมมี           
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เบสิดิโอสปอร์ 2-4 อนั เบสิดิโอสปอร์มกัไม่มีสีและไม่มีลวดลาย การด ารงชีพพบไดท้ั้งท่ี
ข้ึนบนซากไมเ้ป็นผูย้อ่ยสลายเช่น  Trametes  versicolor  

2)  วงศ์  Cantharellaceae เบสิดิโอคาร์ปรูปร่างคล้าย
กรวยหรือแตร ดงัภาพท่ี 8.19 ท่ีมีกา้นยื่นออกมา (cantharelloid  basidiocarp) เน้ืออ่อนนุ่ม 
ไฮมีโนฟอร์เป็นร่องต้ืนๆ หรือเป็นง่ามคล้ายส้อม ชั้นไฮมีเนียมจะหนาบนเบสิเดียมมี       
เบสิดิโอสปอร์ 2-8 อนั  สมาชิกท่ีส าคญัไดแ้ก่ Craterella  เบสิดิโอคาร์ปรูปกรวยสีส้มเส้น
ใยไม่มีแคลม้ป์คอนเนกชัน่และ Canthrella เบสิดิโอคาร์ปมีสีสด เช่น แดงส้ม, เหลือง เส้น
ใยมีแคล้มป์คอนเนกชั่น การด ารงชีพของเช้ือราในวงศ์น้ีจดัเป็นผูย้่อยสลายและเป็นไม
คอร์ไรซา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.18 ความหลากหลายของโครงสร้าง fruiting body ของ Order Aphyllophorales 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 
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3)  วงศ์ Clavariaceae เบสิดิโอคาร์ปคล้ายกระบอง (clavariod -

basidiocarp)  ตั้งตรงหรือมีรูปร่างคลา้ยปะการัง บางคร้ังจึงมกัจะเรียกว่า เห็ดปะการัง 
(coral fungi)  ดงัภาพท่ี 8.18 มีเน้ืออ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเน้ือ มกัจะไม่พบ clamp -

connection ไฮมีโนฟอร์อยู่ทัว่ผิวของเบสิดิโอคาร์ปมกัจะมีผิวเรียบ แต่บางคร้ังอาจพบ
หยิกงอ  มีชั้นไฮมีเนียมหนาพบเบสิดิโอสปอร์ 2-8 อนั  บนแต่ละเบสิเดียม การด ารงชีพ
เ ป็ น ทั้ ง ผู ้ ย่ อ ย ส ล า ย ใ น ดิ น  ซ า ก ไ ม้  แ ล ะ เ ป็ น ไ ม ค อ ร์ ไ ร ซ า  ส ม า ชิ ก ไ ด้ แ ก่                     
Clavaria  vermicularis,  Clavicorona  pyxidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.19 เห็ดในวงศ ์Polyporaceae และ Cantharellaceae 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

4.2)  Subclass Holobasidiomycetidae แบ่งกลุ่ม Hymenomycetes II 

4.2.1)  Order Agaricales 

กลุ่มเห็ดอะการิกลกัษณะสัณฐานวิทยาท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือ มีหมวกเห็ด (pileus หรือ cup) และกา้น (stipe หรือ stalk) ดอกเห็ดมีลกัษณะเป็น    
ทรงร่มเน้ืออ่อนนุ่มเน่าเป่ือยง่ายดา้นใตห้มวกเห็ดมีลกัษณะเป็นครีบ (gill หรือ lamella)  

จึงเรียกว่าเห็ดครีบ (gilled fungi) แต่มีบางพวกท่ีใต้หมวกเห็ดมีลักษณะเป็นท่อ            
(shall tube) เรียกวา่ เห็ดบอลีท (bolete) (ภาพท่ี 8.20) เห็ดในอนัดบัน้ีมีทั้งท่ีรับประทานได้
มีรสอร่อยและมีพิษมากถึงตาย  พบทั้งท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติตามใบไม้ (folicolous),    
ท่อนไม ้(lignicolous), มูลสัตว ์(coprophilous) หรือเจริญบนเห็ดชนิดอ่ืน (fungicolous) 
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การด ารงชีพจึงเป็นทั้งผูย้อ่ยสลายและเป็นปรสิต มีบางชนิด ท่ีเป็นไมคอร์ไรซา เห็ดราใน 
order น้ีมีวงศท่ี์น ามาเสนอไดแ้ก่  

1)  วงศ ์ Boletaceae  เบสิดิโอคาร์ปเป็นดอกเห็ดชดัเจน            
มีท่อหรือรู (tube) อยู่ใตด้อกเห็ด ดงัภาพท่ี 8.20 การปล่อยสปอร์จะเป็นแบบมีแรงดนั   
ดอกเห็ดมีลักษณะอ่อนน่ิม  เน่าเสียได้ง่ายมีขนาดใหญ่  สีสวยทั้ งเข้มและสีสดใส          
การด ารงชีพเป็นผูย้่อยสลายในดินและเป็นไมคอร์ไรซาสามารถน ามาใช้เป็นอาหารได ้ 
แต่มีบางชนิดท่ีมีพิษ  สมาชิกไดแ้ก่  Boletus  edulis,  Binirabilis  และ  Suillus  cavipes 

2)  วงศ ์ Russulaceae ดอกเห็ดมีครีบใตห้มวกส่วนของ
ครีบจะสัมผสัเป็นส่วนหน่ึงของกา้นดอก ครีบมีลกัษณะเปราะบางมาก  กา้นหนาและสั้น  
ดงัภาพท่ี 8.20 เม่ือดอกเห็ดฉีกขาดจะมีของเหลวคลา้ยน ้ ามนั (milky juice) ไหลออกมา 
การด า รง ชีพจัด เ ป็น ไมคอ ร์ไรซ าภาย นอก บางค ร้ั ง เ ป็นโฮส ต์ของ เ ช้ื อราใ น                       
ไฟลมัแอสโคมยัคอตา้ สมาชิกไดแ้ก่  Russula และ  Lactarius  

3)  วงศ์  Hygrophoraceae ลกัษณะส าคญัคือ กา้นดอก
อยูก่ึ่งกลางดอกเห็ด  ดา้นใตห้มวกเห็ดมีครีบหนา  ตรงและขอบแหลม เบสิดิโอสปอร์มีสี
ขาว  ผวิเรียบ  พบข้ึนตามพื้นดินในป่า  ไดแ้ก่  เช้ือราสกุล  Hygrophorus 

4)  วงศ์  Amanitaceae  ลกัษณะเด่นคือ กา้นอยู่กลาง
หมวกดอก (central stipe)  แยกส่วนกนัชดัเจนจากครีบ (gills  free) โครงสร้างของดอก
เห็ดพบทั้งวงแหวนและเปลือกหุ้มโคน เบสิดิโอคาร์ปสีสันสดใส เบสิดิโอสปอร์สีขาว
ผนังบาง ผิวเรียบ การด ารงชีพเป็นไมคอร์ไรซา  มกัข้ึนตามดินในป่าสมาชิกส่วนใหญ่
จดัเป็นเห็ดพิษ  ท าให้เกิดอาการเป็นพิษ (mycetismus) แก่ผูบ้ริโภคจากสารพิษท่ีส าคญั      
2  ชนิด ไดแ้ก่ อะมาท็อกซิน (amatoxin)  และฟัลโลท็อกซิน (phallotoxin)  สมาชิกท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ Amanita  virosa (the  destroying  angle) ลกัษณะดอกเห็ดสีขาว,                   

A. caesarea  ดอกเห็ดสีส้มเหลือง, A. muscaria (the  fiy agaric)  มีดอกเห็ดสีส้ม,  เหลือง  
หรือแดงสด 

5)  วงศ์  Trichlomataceae ลักษณะดอกเห็ดอาจมี
หรือไม่มีกา้น หากมีกา้นจะมีอยูเ่ช่ือมกบัหมวกดอกดา้นขา้ง (eccentric  stipe)  ผิวของ      
เ บ สิ ดิ โ อ ค า ร์ ป ค่ อ น ข้ า ง ห ย า บ เ ม่ื อ แ ห้ ง ส า ม า ร ถ คื น รู ป ไ ด้ โ ด ย ก า ร แ ช่ น ้ า                          
ลักษณะเบสิดิโอสปอร์มีสีขาวหรือ เหลืองถึงชมพู  สมาชิกได้แก่  Termitomyces          
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(ภาพท่ี 8.20), Flammulina,  Marasmins,  Tricholoma,  Lentinula  และ Pleurotus 

โดยเฉพาะ Armillaria  mellea  (honey  mashroom)  สามารถเรืองแสงได ้                    
ส่วน  Marasmius สร้างไรโซมอร์พท่ีมีความแขง็แรง  ทนทานต่อการเผาไหมจากไฟป่าได ้ 
และ  Pleurotus  ostreatus   นิยมน ามารับประทานเป็นอาหาร และมีการเพาะเป็นการคา้  
เส้นใยของเห็ดน้ีมีความสามารถในการท าลายส่ิงมีชีวิตเล็กๆได้  เช่น ไส้เดือนฝอย  
เน่ืองจากภายในเส้นใยจะมีหยดน ้ ายอ่ย  (secretory  droplet)  ส าหรับท าลายไส้เดือนฝอย
ท่ีมากัดกินเส้นใย  นอกจากน้ียงัพบว่าเช้ือราน้ีสามารถใช้แบคทีเรียเป็นอาหารได้ใน    
ภาวะขาดแคลนอาหาร 

6)  วงศ ์ Agaricaceae  ดอกเห็ดมีกา้นอยูต่รงกลางหมวก
ดอก และแยกส่วนออกจากครีบ  เม่ือยงัอ่อนครีบจะมีสีเทาหรือสีชมพู  และจะเปล่ียนเป็น
สีน ้ าตาลเม่ือแก่เต็มท่ี  มีวงแหวนท่ีก้านแต่ไม่มีปลอกหุ้มโคนก้านดอก ดงัภาพท่ี 8.20      
เบสิดิโอสปอร์สีน ้ าตาล  รูปไข่ (elliptical)  มกัพบข้ึนตามทุ่งหญา้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
สูง  จึงจดัเป็นเห็ดท่ีข้ึนตามทุ่งหญา้ (meadoe  mashroom)  สมาชิกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  
Agaricus  campestris,  A. bisporus 

7)  วงศ ์ Coprinaceae  เบสิดิโอคาร์ปบางฉีกขาดง่าย  
ลกัษณะทรงกระบอก  มีก้านอยู่กลางหมวดดอกและเช่ือมติดกบัครีบ  เม่ือเจริญเต็มท่ี
มกัจะย่อยตวัเอง (auto digestion)  หรือเม่ือเกิดการฉีกขาด  จะมีของเหลวสีด าคลา้ย         
น ้ าหมึก  ไหลออกมาพร้อมกับเบสิดิโอสปอร์สีม่วง รูปไข่ พบข้ึนตามมูลสัตว์ ดิน    
สมาชิกท่ีส าคญัไดแ้ก่  Coprinus (ink cap mushroom), Psathyrella,  Panaeolus  เป็นตน้ 

4.3)  Subclass Holobasidiomycetidae แบ่งกลุ่ม Hymenomycetes III 

4.3.1)  Order Exobasidiales 

เส้นใยไม่มี clamp connection ผนังกั้ นเส้นใยมีรู       
ตรงกลางและไม่พบการสร้างเบสิดิโอคาร์ป เจริญเป็นปรสิตอยู่ตามใบไม้ ล าต้น           
และตาดอกของพืชดอกท าให้ส่วนท่ีถูกท าลายมีขนาดบวมใหญ่กว่าปกติ โดยท่ีเส้นใย
เจริญชา้ไปอยูภ่ายในเซลล์และสร้างเบสิเดียมทรงกระบอกแบบโฮโลเบสิเดียมจากเส้นใย
แทงทะลุชั้นผิวนอกสุดของเซลล์พืชออกมา เบสิดิโอสปอร์รูปร่างเรียวยาวคลา้ยผลกลว้ย 
(banan  shape)  อยูบ่นสเตอริกมาปล่อยสปอร์แบบมีแรงดนั การงอกของเบสิดิโอสปอร์
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จะตอ้งอาศยัการสร้างสปอร์ทุติยภูมิ (secondary  spore) จากเบสิดิโอสปอร์อนัเดิม  
สมาชิกไดแ้ก่  Exobasidium  vaccinii แสดงดงัภาพท่ี 8.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.20 เห็ดใน Order Agaricales 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.21 เห็ดในอนัดบั Exobasidiales 

ท่ีมา: http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=14580 

http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=14580
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4.3.2)  Oreder Dacrymycetales 

ลกัษณะส าคญัคือเบสิเดียมเป็นแบบโฮโลเบสิเดียมท่ีมี
การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ไม่มีผนังกั้นเบสิเดียมโดยมีส่วนสเตอริกมายาวส าหรับ      
ชูเบสิดิโอสปอร์ ลกัษณะเบสิเดียมเป็นรูปส้อม (tuning- fork basidium) เบสิดิโอสปอร์จะ
มีการสร้างผนังกั้ นตามขวางตั้ งแต่ 1-7 อัน เบสิดิโอคาร์ปมีขนาดแตกต่างกันไป           
และมี เ น้ือตั้ งแต่เ ป็นแผ่นบางๆลักษณะเป็นวุ ้นหรือ แห้ง  มี สีสดใสจนถึงสี เข้ม                
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศจะสร้างออยเดียจากเบสิดิโอสปอร์ การด ารงชีพจดัเป็น       
ผูย้อ่ยสลายสมาชิกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  Dacrymyces  deliquescenes แสดงดงัภาพท่ี 8.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.22 เห็ดพายทอง ในอนัดบั Dacrymycetales 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

4.4)  Subclass Holobasidiomycetidae แบ่งกลุ่ม Hymenomycetes IV 

Gasteromycetes 

เช้ือราในชั้นน้ีมีลักษณะเด่น คือ สร้างเบสิดิโอสปอร์ อยู่ใน       
เบสิดิโอคาร์ปท่ีปิดทึบและไม่มีแรงดีด (statismospore)  ออกจากเบสิเดียม สมาชิกท่ีรู้จกั
ไดแ้ก่  เห็ดลูกฝุ่ น (puffball),  เห็ดทรัฟเฟิลเทียม (tales  truffle),  เห็ดข้ีหมา (stinkhorns -

fungi),  เห็ดรังนก (bird’s  nest  fungi)  และเห็ดดาวดิน (earth star) เป็นตน้ เบสิดิโอคาร์ป
มีผนงัห่อหุม้เรียกวา่  เพอริเดียม (peridium) ซ่ึงอาจจะมีชั้นเดียวหรือมากกวา่ ลกัษณะหนา
คล้ายหนังสัตว์ หรือเยื่อกระดาษ  ภายในมีชั้ นเ น้ือเยื่อท่ี เ รียกว่า   กลีบา  (gleba)  

ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นหมนั, สโตรมา, เบสิเดียม และเบสิดิโอสปอร์ เปรียบเสมือน
ชั้นไฮมีเนียมของเช้ือราในชั้นไฮมีโนมยัซีส เบสิเดียมมีรูปร่างหลายแบบ อาจเป็นรูป
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กระบองหรือรูปไข่ ท่ีมีหรือไม่มีสเตอริกมา  เบสิเดียมจะเป็นแบบโฮโลเบสิเดียมซ่ึงเจริญ
อยูต่ามโพรงเล็กๆท่ีเรียกวา่ ลาคูนา (Lacuna)  ในเน้ือเยื่อของกลีบาหรือเจริญเป็นเส้นตาม
รอยย่นของชั้นกลีบาของเห็ดข้ีหมา หรืออาจจะเป็นก้อนกลมคล้ายเลนส์ท่ีเรียกว่า           
เพอริไดโอล (peridiole) ท่ีพบในเห็ดรังนก ภายในเบสิดิโอคาร์ปท่ีปิดทึบน้ีจะมีแกน 
(columella)  เป็นส่วนท่ีช่วยขยายกลีบาให้กระจายทัว่เบสิดิโอคาร์ป เบสิดิโอสปอร์          
มีรูปร่างหลายแบบและมีสีแตกต่างกนัตั้งแต่ 2-4  อนั อยู่บนเบสิเดียมในราชั้นน้ีอาจจะ      
ไม่พบสเตอริกมา  นอกจากน้ีแล้วการปล่อยสปอร์ออกจากดอกเห็ดจะไม่มีแรงดัน         
แต่จะเกิดจากการฉีกขาดของเพอริเดียม  หรือออกทางด้านเปิดด้านปลา (ostiole)            
เบสิดิโอสปอร์จะเป็นชนิดท่ีทนต่ออุณหภูมิและกรดภายในร่างกายได้  เม่ือสัตว์กิน       
ดอกเห็ดเข้าไปจะสามารถแพร่กระจายเช้ือราในกลุ่มน้ีไปได้ไกลๆ การด ารงชีพ             
เป็นผูย้่อยสลายและเป็นไมคอร์ไรซา  มีการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแห้งแลง้ได ้ 
สมาชิกท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

4.4.1)  Order  Hymenogastrales 

สมาชิกของเช้ือราอนัดบัน้ี  เบสิดิโอคาร์ปไม่มีแรงดนั
ในการปล่อยสปอร์อาจมีรูปร่างคลา้ยดอกเห็ดในกลุ่มอะการิกคือ มีกา้นและหมวกดอก  
แต่จะไม่เปิดออกซ่ึงเจริญอยู่เหนือดินหรืออาจจะเจริญอยู่ใต้ดิน มีลักษณะคล้าย
เห็ดทรัฟเฟิลและมกัจะมีกล่ินรุนแรงดึงดูให้สัตวจ์  าพวกหนูและแมลงมากินจึงสามารถ
แพร่กระจายสปอร์โดยวิธีน้ี ไดแ้ก่ Rhizopogo,  Hymenogaster  และ Melanogaster       
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีววิฒันาการท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแหง้แลง้ 

4.4.2)  Order  Sclerodermatales 

เจริญอยู่ในบริเวณแห้งแลง้และเบสิดิโอคาร์ปไม่มีกา้น
หรือเพพอริเดียมชั้นนอกแตกออกเป็นแฉกเหมือนกนัแต่มีความแตกต่างกนัคือ กลีบาของ
เ ช้ื อ ร า อัน ดั บ น้ี จ ะ ไ ม่ มี ชั้ น ไ ฮ มี เ นี ย ม  ห รื อ ถ้ า มี จ ะ พัฒ น า ไ ด้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ใ น                             
อนัดบัไลโคเปอดาเลส และผนงัเพอริเดียมหนาแข็งและหยาบคลา้ยหนงัสัตว ์ เม่ือแก่ตวั
ชั้นเพอริเดียมจะแตกออกเปิดให้เห็นส่วนของกลีบาด้านในท่ีมีลักษณะเป็นฝุ่ นสปอร์ 
(dusty  spore)  ท่ีจะปลิวไปตามลมหรือฝน คงเหลือเฉพาะส่วนของเพอริเดียมท่ีจะแห้ง  
คงตวัอยู ่ไดแ้ก่ Scleroderma  sp. หรือท่ีเรียกว่า เห็ดลูกโลก (earth  ball)  เจริญเป็น        
ไมคอร์ไรซาภายนอกมีเบสิดิโอคาร์ปอยูใ่ตดิ้นขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิส เม่ือแก่ตวัจะเปิด



191 

 

ให้เห็นฝุ่ นสปอร์ ส่วน Astraeus  sp. มีลกัษณะคลา้ยเห็ดดาวดิน เม่ืออากาศภายนอกช้ืน   
เพอริเดียมชั้นนอกจะแยกออกเป็นแฉก แต่เม่ืออากาศแห้งแฉกท่ีแยกออกนั้นจะหุบเขา้มา
เหมือนเดิม 

4.4.3)  Order  Tubostomatales 

มีลักษณะคล้ายเห็ดลูกฝุ่ น แต่จะมีก้านยื่นออกมา 
(stalked puffball) โดยกา้นน้ีจะรองอยูใ่ตช้ั้นเพอริเดียม ในระยะแรกของการเจริญจะอยู ่ 
ใต้ดิน แต่เ ม่ือเจริญเต็มท่ีจะชูก้านข้ึนมาอยู่เหนือผิวดินเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้มาก สมาชิกท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ 

1)  วงศ ์ Calostomataceae ไดแ้ก่  Calostoma  เม่ือแก่ตวั            
เพอริเดียมชั้นนอกจะสลายตวั (evancscent) ไปเหลือเฉพาะเพอริเดียมชั้นในสีส้มแดง           
ลกัษณะคลา้ยวุน้ห่อหุม้เบสิดิโอสปอร์ 

2)  วงศ์  Tulostomataceae  มีก้านยาวเพื่อชู                  
เบสิดิโอคาร์ป ในขณะท่ีส่วนดอกเห็ดมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียง 5 เซนติเมตร ไดแ้ก่  เช้ือรา 
สกุล  Tulostoma,  Battarrea  และ  Tylostoma  เป็นตน้ 

4.3.4)  Order Lycoperdales 

เช้ือราในอนัดบัน้ีจะมีเบสิดิโอคาร์ปท่ีมีเพอริเดียมหนา 
2-4 ชั้น  ภายในมีผงสปอร์สีขาว (powdery  gleba)  ท่ีเกิดจากส่วนกลีบาสลายตวัเอง        
แต่ยงัมีกลุ่มเน้ือเยื่อท่ีเป็นหมนัเรียกวา่ คาปิลลิเทียม (capillitium) คอยจบัเบสิเดียมสปอร์
เอาไวแ้ละจะแตกหกัออกเป็นผงเม่ือแก่เต็มท่ีแลว้ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของเช้ือราอนัดบัน้ี  
คือ  เม่ือแก่ตวัเพอริเดียมจะมีช่องเปิดท่ีปล่อยเบสิดิโอสปอร์ให้พุ่งออก  เม่ือเพอริเดียมถูก
ระทบจากหยดน ้ าฝนหรือลมกระแทก สมาชิกในอนัดบัน้ีสามารถจดัจ าแนกหมวดหมู่ได ้
ดงัน้ี 

1)  วงศ์ Lycoperdaceae ไดแ้ก่ เห็ดลูกฝุ่ น (puffball)    
ดงัภาพท่ี 8.23 มกัเจริญอยูต่ามเศษซากไม ้ บนผวิดินหรือสนามหญา้ มีทั้งท่ีรับประทานได้
และเป็นพิษ โดยเฉพาะเม่ือเจริญเต็มท่ีมีลกัษณะคลา้ยเห็ดพิษพวก  Amanita spp. ท่ีเจริญ
ในระยะก่อนเปิดดอก (egg stage) ท าให้การเก็บไปรับประทานแลว้เกิดอากการเป็นพิษ
เป็นจ านวนมาก เบสิดิโอคาร์ปปิดสนิทโดยมีผนังแพอริเดีมห่อหุ้มอยู่ 2  ชั้น  คือ             
เพอริเดียมชั้นนอก (exoperidium)  และเพอริเดียมชั้นใน (endoperidium)  ซ่ึงอาจจะบาง
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และแตกหกัไดง่้าย  เช่น Clavatia  gigantean  (giant puffball)  มีผนงัเพริเดียมชั้นนอกท่ีมี
หนามสั้นๆ ส่วนเพอริเดียมชั้นในมีช่อเปิดใหเ้บสิดิโอสปอร์พุง่ออกมา 

2)  วงศ ์ Geastraceae  ไดแ้ก่ เห็ดดาวดิน (earth  star)   

ดงัภาพท่ี 8.23 มีเพอริเดียมห่อหุ้มอยู่ 3 ชั้น โดยท่ี เพอริเดียมชั้นนอกและเพอริเดียม        
ชั้นกลาง (mesoperidium) อยูติ่ดกนัและแตกออกเป็นแนวรัศมีแยก ออกเป็นแฉกประมาณ  
4-12  แฉก  คลา้ยดาว ส่วนเพอริเดียมชั้นในจะห่อหุ้มเบสิดิโอสปอร์ไว ้มีรูเปิดส าหรับ
ปล่อยสปอร์ ไดแ้ก่  Geastrum sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.23   ลกัษณะเบสิดิโอคาร์ปของเห็ดดาวดิน (earth  star) และ เห็ดลูกฝุ่ น (puffball) 

ท่ีมา : ผูเ้ขียน 

4.4.5)  Order  Phallales 

เบสิดิโอคาร์ปท่ีถูกห่อหุ้มด้วยเพอริเดียมในช่วงท่ียงั
อ่อนจะมีลกัษณะเป็นทรงกลมคล้ายไข่แต่เม่ือแก่ตวัจะยืดตวัออกมาเป็นก้านท่ีเรียกว่า         
รีเซ็พตาเคิล  (receptacle)  ส่วนของเพอริเดียมท่ีฉีกขาดออกมาจะเหลือเป็นปลอกหุ้มโคน
กา้นอยูท่ี่ผิวดิน  รีเซ็พตาเคิลมีหลายแบบและมีกลีบาอยูร่อบพื้นท่ีผิวเม่ือเจริญเต็มท่ีกลีบา
ท่ีอยู่น้ีจะสลายตัวกลายเป็นเมือกและมีกล่ินเห็นรุนแรงคล้ายมูลสุนัข ประกอบด้วย
สารเคมีจ าพวกไฮโดรเจนซลัไฟด ์(hydrogen  sulfide) และเมทธิลเมอร์แคปแทน (methyl- 

mercaptan)  แต่อาจมีเช้ือราบางสกุลเช่น  Protubera  ท่ีมีกล่ินคล้ายกล้วยสุกงอม          
หรือกระทกรกฝร่ัง (passion  fruit)  กล่ินเหล่าน้ีสามารถชกัน าให้แมลงมากดักิน           
และน าเอาเบสิดิโอสปอร์  ท่ีอยูใ่นเมือกน้ีไปแพร่กระจายอยูบ่ริเวณอ่ืน ส่วนใหญ่ด ารงชีพ
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เป็นผูย้่อยสลายในดิน  และเป็นไมคอร์ไรซากบัพืช การเจริญในช่วงแรกจะอยู่ใต้ดิน       
และยดืตวัข้ึนมาเจริญเหนือผวิดินเม่ือแก่เตม็ท่ีแลว้  การจดัจ าแนกสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
2  วงศท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 

1)  วงศ์  Phallaceae  มีก้านชูรีเซ็พตาเคิลเป็น               
รูปทรงกระบอกชูข้ึนในแนวตั้ง  อาจจะมีส่วนคลุมคลา้ยกระโปรง (skirt  veil)  หุ้มส่วน    
รีเซ็พตาเคิลไว ้ พบในเห็ดข้ีหมา  (Dictyophro  duplicate)  เช้ือราสกุล Phallus  ไม่มีส่วน
คลุมรีเซ็พตาเคิล 

2)  วงศ์  Clathraceae  มีรีเซ็พตาเคิลท่ีเป็นรูกลวง       
หรือเป็นแฉก  ท่ีมีส่วนกลีบาอยูต่ามรูกลวง ดงัภาพท่ี 8.24 ไดแ้ก่  สกุล  Pseudocolus  และ  
Lindera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.24   ลกัษณะเบสิดิโอคาร์ปของเห็ดมือขาว ในวงศ ์ Clathraceae   

ท่ีมา : ผูเ้ขียน 

 

4.4.6)  Order  Nidulariales 

เบสิดิโอคาร์ปรูปร่างคล้าย รังนกซ่ึงเป็นส่วนของ         
เพอริเดียมท่ีเปิดออกกวา้งมีลักษณะผิวหยาบคล้ายหนังสัตว์  ภายในมีเพอริดิโอล  
(peridiole) รูปร่างคลา้ยเลนส์ท่ีภายในมีเบสิดิโอสปอร์วางอยูค่ลา้ยไข่นกจึงมกัเรียกช่ือรา
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กลุ่มน้ีวา่ เห็ดรังนก  (bird’s nest  fungi)  ดงัภาพท่ี 8.25 เพอริดิโอน้ีจะยึดติดกบัเพอริเดียม
โดยมีเส้นใยท่ีเป็นลายยืดเรียกวา่ ฟูนิคูลสั (funiculus)  ท่ีสามารถยืดหยุน่ไดค้อยยึดเอาไว ้ 
พบไดใ้นเช้ือราสกุล Cyathus  เท่านั้น  ส่วนในสกุล  Mycocalia ,  Nidularia  และ Nidular 

จะไม่มีสายฟูนิคูลัสชัวยในการยึดติดกับวสัดุในการแพร่กระจาย แต่เพอริดิโอลจะมี      
สารเมือกส าหรับยึดติดกบัวสัดุต่างๆเอง พฒันาการของเห็ดรังนกะเร่ิมจากท่ีเพอริเดียม 
ห่อหุ้มส่วนกลีบาไวภ้ายในขณะท่ียงัอ่อนอยู่แลว้จึงมีการพฒันาสร้างเพอริดิโอลภายใน  
เพอริเดียมท่ีถูกเปิดออกมีลักษณะคล้ายรังนกและมีขั้นตอนการพฒันาการตามล าดับ     
โดยท่ีเบสิดิโอสปอร์จะอยูภ่ายในเพอริดิโอล เช้ือราอนัดบัน้ี  สามารถแยกออกเป็น 2 วงศ ์ 
ไดแ้ก่ 

1)  วงศ์  Nidulariaceae  มีการสร้างเพอริดิโอลอยู่
ภายในชั้นเพอริเดียมท่ีมีลกัษณะคลา้ยรังนก  ไดแ้ก่  สกุล  Nidularia,  Cyathus  เป็นตน้   

2)  วงศ์  Sphaerobolaceae  มีการสร้างเพอริเดียม      
ปากเปิดคลา้ยรังนกแต่จะไม่มีการพฒันาส่วนของของกลีบาไปเป็นเพอริดิโอล แต่จะแยก
ส่วนของกลีบาออกจากเพอริเดียมสร้างเป็นเม็ดสปอร์เล็กๆ คล้ายลูกบอลท่ีดีดตัว          
ออกไปเอง พบเพียงสกุลเดียวคือ  Sphaerobolus 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.25  เห็ดรังนก  (bird’s nest  fungi) 

ท่ีมา : ผูเ้ขียน 
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4.5)  Subclass Phragmobasidiomycetidae แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

4.5.1)  Order  Tremellales 

เช้ือราในอนัดบัน้ีสร้างเบสิเดียมแบบแฟรกโมเบสิเดียม  
โดยท่ีบริเวณเมตาเบสิเดียมจะถูกแบ่งออกตามยาวหรือเฉียงเป็น 4  เซลล์ ซ่ึงการสร้าง    
ผนังกั้นน้ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการแบ่งตวัของนิวเคลียสแบบไมโอซีสเมจาเบสิเดียม     
เบสิดิโอคาร์ปมีลกัษณะเด่นคือ  เป็นแผ่นบางและยืดหยุ่นคล้ายวุน้ บางคร้ังส่วนของ         
เมตาเบสิเ ดียมฝังตัวอยู่ในชั้ นเ มือกวุ ้นและสร้างสเตอริกมายื่นยาวผ่านออกมา                   
จึงเห็นเฉพาะเบสิดิโอสปอร์อยูท่ี่ผิวหนา้  เส้นใยของเช้ือราอนัดบัน้ีจะไม่พบผนงักั้นแบบ
โดลิฟอร์  

4.5.2)  Order Auriculariales 

มีลักษณะเด่น คือ เบสิเดียมมีรูปทรงยาวถูกแบ่งตาม
แนวขวางออกเป็น 4 เซลล์  สเตอริกมามีความยาวมากท่ีปลายซูเบสิดิโอสปอร์                
เบสิดิโอคาร์ปมีลกัษณะเป็นแผ่นวุน้หรือแผ่นหนงัรูปร่างคลา้ยใบหู มีสีด าหรือสีน ้ าตาล  
บางคร้ังเรียกวา่ เห็ดหูหนู (fungus cars) ดงัภาพท่ี 8.25 นิยมน ามาปรุงอาหารประเภทย  า
หรือตม้จืด เน่ืองจากมีรสชาติดีและเน้ือค่อนขา้งกรอบ  เบสิดิโอคาร์ปเม่ือแห้งจะสามารถ
คืนรูปไดโ้ดยการแช่น ้ า  สามารถสร้างสปอร์และปล่อยสปอร์ใหม่ได้แมว้่าจะเก็บไวไ้ด้
นานถึงแปเดือน การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสามารถงอก  เป็นเส้นใยได้โดยตรงจาก        
เบสิดิโอสปอร์  ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ  จะสร้างโคนิเดียจากเบสิดิโอสปอร์  
การสืบพนัธ์ุทั้ง 2  แบบน้ีเกิดจากเบสิดิโอสปอร์ท่ีตอ้งมีการแบ่งเซลล์ก่อน ด ารงชีพเป็น   
ผูย้่อยสลายซากไมเ้น้ืออ่อน  และเป็นปรสิตของพืชยืนตน้  หรือเช้ือราอ่ืนๆรวมทั้งมอส
และพืชตระกลูเฟิร์นดว้ย 
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ภาพที ่8.25  เห็ดหูหนู ใน Order Auriculariales 

ท่ีมา : ผูเ้ขียน 

4.6)  Subclass Teliomycetidae แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

4.6.1)  Order Uredinales 

ลัก ษ ณ ะ เ ด่ น คื อ  ไ ม่ ส ร้ า ง เ บ สิ ดิ โ อ ค า ร์ ป ส ร้ า ง                 
เทลิโอสปอร์ท่ีมีผนงัหนาท าหนา้ท่ีเป็นโปรเบสิเดียม  ก่อนท่ีจะเกิดการแบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโอซีสท าหนา้ท่ีเป็น เมตาเบสิเดียม  สปอร์ท่ีฟักตวัน้ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเรียกวา่  ซอรัส 
(sorus)  มีสีแดงหรือน ้ าตาลคล้ายสีสนิมจึงเรียกช่ือราชั้นน้ีว่า ราสนิม (rust  fungi)       

(ภาพท่ี 8.26) และไม่สร้างแคลม้คอนเนกชัน่ ด ารงชีพเป็นปรสิตกบัพืชอยา่งกวา้งขวาง  
โดยเฉพาะธัญพืชท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรมาก มีความจ าเพาะ
เจาะจงต่อโฮสต์ เช่น Puccinia  graminis  var. tritici  จะเขา้ท าลายขา้วสาลี,                     

P. gramminia var.  secalis  เขา้ท าลายขา้วไรน์  เป็นตน้  
4.6.2)  Order  Ustilaginales 

เป็นเ ช้ือราท่ีจัดว่าเป็นเช้ือรากลุ่มราเขม่า ท่ีแท้จริง           
มี ก ารส ร้ า ง เ ส้ นใย แ บบมีผนัง กั้ นแ ต่ไ ม่ มี ลัก ษ ณะ เ ป็นผนังกั้ นแบบโด ลิ ฟ อ ร์                       
แต่จะมีลกัษณะเป็นรูเล็กๆ ตรงกลาง  และมีสารพาเรนทีโซม คอยอุดรูเล็กๆดงักล่าวไว ้ 
ในระยะแรกของการเจริญเส้นใยจะเป็นแบบมีหลายนิวเคลียส  แล้วจึงพฒันามาเป็น     
เส้นใยท่ีมีนิวเคลียสเพียง 2  อนั ในภายหลงัจากนั้นจึงสร้างเทลิโอสปอร์อยู่เป็นกลุ่ม
เรียกวา่ ซอรัส (sorus)  อาจมีสีแตกต่างกนัไปเช่น ด า น ้ าตาลเขม้ ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม  
และเทลิโอสปอร์ของเช้ือราเขม่าด าบางชนิดอาจจะอยู่เป็นกลุ่มสปอร์เทลิโอสปอร์เป็น
โครงสร้างท่ีมีผนงัหนาสามารถอยู่ในดินไดน้าน  เม่ืองอกออกมาจะเกิดการแบ่งตวัแบบ
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ไมโอซีสไดเ้บสิดิโอสปอร์ท่ีเรียกว่า สปอร์เดียม(sporidium) อยู่บนปลายโปรมยัซีเลียม  
แต่ไม่มีสเตอริกมาและปล่อยออกไปโดยไม่มีแรงดนั  สปอริเดียมมีลกัษณะการด ารงชีพ
คลา้ยกบัเซลลย์สีต ์สามารถเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือได ้ การเกิดพลาสโมแกมมีจะเกิดจาก
การหลอมรวมตวักนัของเซลล์ (cell fusion)  ท่ีมีความเหมาะสมกนัแลว้จึงเขา้ท าลายพืช
ในระยะท่ีเป็นเซลล์ไดแคริออน ลกัษณะของโปรมยัซีเลียมท่ีท าหน้าท่ีเป็นเมตาเบสิเดียม               
มีความส าคญัในการจดัจ าแนกรวมถึงลกัษณะของเบสิดิโอสปอร์  สามารถจดัจ าแนกได ้   
2  วงศ ์คือ 

1)  วงศ์ Ustilaginaceae ลกัษณะเด่นเทลิโอสปอร์งอก 
จะเกิดการรวมตวักนัของนิวเคลียสท่ีอยู่ภายในจากนั้นงอกเป็นโปรมยัซีเลียม ซ่ึงมีการ
สร้างผนังกั้นตามขวางของโปรมัยซีเลียมแบ่งออกเป็น 4 เซลล์ แต่ละเซลล์จะเกิด            
เบสิดิโอสปอร์  1  อนั  สมาชิกได้แก่  Ustilago  maydis  จะมีการสร้างปม (gall)              

เป็นกลุ่มของเทลิโอสปอร์ท่ีเจริญอยู่ในรังไข่และข้ึนมาแทนเมล็ดข้าวโพดในฝัก          

(ภาพท่ี 8.26) 

2)  วงศ์  Tilletiaceae  ลกัษณะของโปรมยัซีเลียมท่ี      
ไม่มีผนงักั้นและจะสร้างเบสิดิโอสปอร์รูปร่างยาวคลา้ยเส้นดา้ย (filiform)  จ านวน  8  อนั  
อยู่ท่ีปลายโปรมยัซีเลียม  เบสิดิโอสปอร์น้ีจะเกิดการพลาสโมแกมีกัน โดยสร้างท่อ        
มาเช่ือมเบสิดิโอสปอร์ทั้ง 2  อนัอยูใ่นรูปแฉก (H-piece) แลว้สร้างซอริเดียม (soridium)     

รูปพระจันทร์คร่ึงเส้ียวหรือรูปเคียวอยู่ท่ีปลายเบสิดิโอสปอร์ ซอริเดียมน้ีมีจ านวน
นิวเคลียสเป็นไดแคริออน  สามารถเข้าท าลายพืชได้โดยตรงและงอกออกเป็เส้นใย        
ไดแคริออน (dikaryotic  mycelium)  สมาชิกวงศน้ี์เป็นเช้ือราสาเหตุโรคพืช  ไดแ้ก ้ เช้ือรา
สกุล Tilletia และ  Urocystis  ท าให้เกิดราเขม่าด าในหอมหัวใหญ่ เทลิโอสปอร์ของรา
เขม่าด ามีนิวเคลียสเป็นไดแคริออน  มีผนังหนาเป็นท่ีเกิดการรวมกันของนิวเคลียส  
สามารถอยู่ข้ามฤดูได้นานๆ  บางคร้ังอาจเ รียกว่า   เทลูโตสปอร์  (teleutospore)              

หรือคลามยัโดสปอร์ (chlamydospore)  หรือแบนโดสปอร์ (brandospore) 
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ภาพที ่8.26  ราสนิม และราเขม่าด า 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก http://biology.tutorvista.com/organism/kingdom-fungi.html และ 
http://www.apsnet.org/publications/imageresources/Pages/rust064.aspx 

 

สรุป  
เห็ดราในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) เส้นใยรามีผนังกั้นแบบต่างๆ        

ผนงัเซลลมี์สารไคตินและกลูแคนเป็นส่วนประกอบหลกั มีทั้งเซลล์เส้นใยและเซลล์เดียว 
ด ารงชีพทั้ งเป็นผู ้ย่อยสลาย ปรสิตในพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยไฟลัมต่างๆ ได้แก่     
From-Class Deuteromycota, Phylum Chitridiomycota, Phylum Zygomycota, Phylum 

Ascomycota และ Phylum Basidiomycota สมาชิกในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มองเห็นไดด้ว้ย    
ตาเปล่าเช่น เห็ดชนิดต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเห็ดกินได ้เห็ดกินไม่ได ้เห็ดพิษ เป็นตน้ 

 

ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายลกัษณะเด่นของเช้ือราในแต่ละไฟลมั 

2.  จงอธิบายหลกัการในการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของเช้ือราในแต่ละไฟลมั 

3.  จงอธิบายการสร้างสปอร์แบบอาศยัเพศของเช้ือราในแต่ละไฟลมั 

 

 

 

 

http://biology.tutorvista.com/organism/kingdom-fungi.html%20และ
http://www.apsnet.org/publications/imageresources/Pages/rust064.aspx
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การเพาะเลีย้งและการระบุชนิดรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

9.1  อาหารเพาะเล้ียงรา 

9.2  การระบุเช้ือรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายชนิดอาหารเพาะเล้ียงราได ้

2.  อธิบายความส าคญัของอาหารเพาะเล้ียงราได ้

3.  อธิบายหลกัการระบุราเมือก ราน ้า ราแทแ้ละเห็ดได ้

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

 2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ    
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

 2. เอกสารประกอบการสอนราวทิยา  

 3. หนงัสืออา้งอิงเช่น เห็ดและราในประเทศไทย โดยศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2001  ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ใน   
ประเทศไทย โดย อนงค ์และคณะ, 2551 เป็นตน้ 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ค  าตอบทา้ยบทเรียนและหรือการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่    
80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่9 

การเพาะเลีย้งและการระบุชนิดรา 

 

การศึกษาเช้ือราในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ทางชีววิทยาอันถูกต้องและชัดจนของเช้ือรา แต่โดยวิธีดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีอยากต่อ          
การปฏิบติั เน่ืองจากเช้ือราส่วนใหญ่มีรูปร่างและโครงสร้างท่ีเล็ก มกัอยู่ปะปนรวมกบั
จุลินทรีย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้นการแยกเช้ือราออกจากจุลินทรีย์หรือ
ส่ิงมีชีวติอ่ืน โดยน ามาเพาะเล้ียงในหอ้งปฏิบติัการ เพื่อศึกษาลกัษณะทางชีววิทยา รวมไป
ถึงลกัษณะต่างๆ จึงน่าจะเหมาะสมมากกวา่ ถึงแมว้า่จะไม่ใช่ขอ้มูลตามธรรมชาติจริงของ
เช้ือรา ก็น่าจะท าให้ขอ้มูลต่างๆ ของเช้ือราท่ีไดด้ว้ยวิธีน้ีใกลเ้คียงกบัสภาพตามธรรมชาติ
จริงของเช้ือรามากท่ีสุด และสามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเพาะเล้ียงดังกล่าวใน           
งานอนุกรมวิธาน โดยเฉพาะส าหรับการระบุเช้ือราในหน่วยอนุกรมวิธานระดบัต่างๆ 
ตั้งแต่ไฟลัมจนถึงชนิด รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์เช้ือราสาเหตุ      
ก่อโรคพืช สัตว ์รวมทั้งมนุษยไ์ด ้

 

9.1  อาหารเพาะเลีย้งรา 

เช้ือราเป็นส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารถสังเคราะห์สารอาหารเองได ้ดงันั้นการเพาะเล้ียง
เช้ือราจ าเป็นตอ้งเตรียมสารอาหารท่ีเช้ือราสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานและสร้าง
โครงสร้างในการเจริญเติบโตได้เลย โดยอาหารเล้ียงเช้ือราในห้องปฏิบติัการส่วนใหญ่   
จะประกอบดว้ยสารอาหารหลกัๆ ท่ีเช้ือราตอ้งการ ทั้งแหล่งคาร์บอน ไนโตรเจน วิตามิน
และแร่ธาตุต่างๆ ซ่ึงสารอาหารท่ีใช้มกันิยมใช้ในรูปสารสกดัจากพืชสัตวห์รือจุลินทรีย ์
เช่น malt extract, yeast extract, corn meal เป็นต้น สารเหล่าน้ีมกัจะกระตุ้น                   
การเจริญเติบโตไดเ้ป็นอย่างดีเน่ืองจากประกอบดว้ยสารอาหารท่ีมีคุณค่าและครบถว้น 
(กิตติพนัธ์ุ, 2546; ธรีศกัด์ิ, 2556; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; บง
กชวรรณ, 2550; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; Jones, Tanticheroen & Hyde, 2004; Pacioni, 

1985; Pelczar, Chan, &  Krieg, 1986) 
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9.1.1  อาหารเพาะเลี้ยงราเมือก อาหารท่ีใช้เพาะแยกและเล้ียงราเมือกใช้ใน
หอ้งปฏิบติัการมีหลายชนิดไดแ้ก่ corn meal agar, hey infusion agar, lactose-yeast extract 

agar, oat-flake agar เป็นตน้ โดยน าตวัอย่างท่ีมีราเมือกเพาะลงบนอาหาร แล้วน า           
จานเพาะเช้ือราเมือกไปบ่มอุณหภูมิท่ีเหมาะ 20-30 

o
C ในสภาพมีออกซิเจน เม่ือปรากฏ

โคโลนีใชเ้ทคนิค cross streak plate แยกเช้ือราใหบ้ริสุทธ์ิ 

9.1.2  อาหารเพาะเลี้ยงราน ้า อาหารท่ีนิยมใช้เพาะแยกราน ้ าจากตวัอย่างน ้ า        
ในแหล่งน ้ าต่างๆ คือ เมล็ดกัญชา หรือเมล็ดธัญพืชพวก ข้าว ข้าวโพด ถั่ว รวมทั้ ง           
ช่อดอกหญา้บางชนิด เช่น หญา้มาเลเซีย โดยน ามาตม้ให้เปลือกเมล็ดแตก หรืออาจแช่    
ใน 10 เปอร์เซ็นต์ Chlorox แลว้ใช้ปากคีบบีบให้เปลือกแตก จากน ้ าน าเมล็ดธัญญพืช
ดังกล่าวแช่ลงในน ้ าตัวอย่าง บ่มอุณหภูมิห้องประมาณ 2-4 วนั ราน ้ าจะมาเกาะ            
เมล็ดธัญญพืชให้เห็นกลุ่มของเส้นใย ซ่ึงสามารถน าไปศึกษาต่อโดยใช้ อาหารวุน้ท่ี
เพาะเล้ียงราแทท้ัว่ไป 

9.1.3  อาหารเพาะเลี้ยงเช้ือราแท้ อาหารท่ีนิยมใช้เพาะแยกราแท้มีหลายชนิด    
แตกต่างกันตามกลุ่มและชนิดของเช้ือราท่ีต้องการเพาะเล้ียงและวตัถุประสงค์ในการใช ้        
ดงัแสดงในตารางท่ี 9.1  
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ตารางที ่9.1 แสดงสูตรและวิธีเตรียมอาหารเพาะเล้ียงราแท ้

ชนิดอาหาร การใช้ สูตรอาหาร 

Potato Dextrose agar 

(PDA) 

เพาะเล้ียงราแททุ้กชนิด มนัฝร่ัง (Potato) 200 กรัม  

น ้าตาล (Dextrose) 20 กรัม  

วุน้ (Agar) 20 กรัม  

น ้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร 

Malt agar (MA) เพาะเล้ียงราชั้นสูงท่ีท าให ้

เน้ือไมผ้พุงั 

Malt extract 25 กรัม 

วุน้ (Agar) 15 กรัม  

น ้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร 

Czapek agar (CZA) เพาะเล้ียงราท่ีผลิตเส้นใยและ
ยสีต ์

น ้าตาลซูโครส  30 กรัม 

NaNO3  3 กรัม 

K2HPO4  1 กรัม 

MgSO4 7H2O  0.05 กรัม 

KCl  0.5 กรัม 

MgSO4 7H2O  10 มิลลิกรัม 

วุน้ (Agar) 15 กรัม  

น ้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

9.1.4  อาหารเพาะเลีย้งเห็ด ในการศึกษาเห็ดมีความจ าเป็นตอ้งเพาะให้มีการสร้าง
ดอกเห็ดซ่ึงต้องอาศยัวิธีการเพาะเล้ียงและอาหารท่ีท าให้เกิดสภาพเลียนแบบสภาพ       
ตามธรรมชาติท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างดอกเห็ดได้ เช่น เมล็ดธัญพืช ฟางขา้ว 
ขอนไม ้และข้ีเล่ือย โดยทัว่ไปการเพาะเล้ียงเห็ดเพื่อให้สร้างดอกเห็ดมีขั้นตอนการเพาะ    

4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1)  การเพาะเล้ียงเช้ือบริสุทธ์ิในอาหารวุน้ PDA เป็นขั้นตอนการเพาะเล้ียง
เพื่อให้ไดใ้ยราบริสุทธ์ิของเห็ด ซ่ึงท าไดโ้ดยน าสปอร์ ครีบหมวกเห็ด หรือเน้ือเยื่อภายใน
กา้นดอกมาเพาะบนอาหารวุน้มนัฝร่ัง (PDA) โดยใชเ้ทคนิคไร้เช้ือ บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิห้อง 
ประมาณ 5-7 วนั เส้นใยจะเจริญเตม็จานอาหาร 
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2)  การเตรียมเช้ือเห็ดจากเมล็ดขา้วฟ่าง แช่เมล็ดขา้วฟ่างในน ้ าประมาณ 
10-12 ชัว่โมง ตม้หรือน่ึงให้สุกแลว้ผึ่งให้แห้งบรรจุใส่ขวดแบนประมาณ 1/2 ของขวด   
ปิดจุกส าลีแล้วหุ้มด้วยกระดาษน าไปน่ึงเพื่อฆ่าเช้ือแล้วปล่อยให้เย็นแล้วน าไปเล้ียง       
เช้ือเห็ดโดยท าการเข่ียเช้ือเห็ดท่ีเพาะเล้ียงในอาหาร PDA ลงในขวดอาหารเมล็ดขา้วฟ่าง 

3)  การท ากอ้นเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ประกอบดว้ย ข้ีเล่ือย ร าละเอียด    

ดีเกลือ ปูนขาว และ น ้ าสะอาด 70-75 เปอร์เซ็นต์ น าส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคลา้ให้    
เขา้กัน ใช้มือบีบแล้วแบมือออกถ้าก้อนข้ีเล่ือยยงัเป็นก้อนให้บรรจุลงในถุงก้อนเช้ือ       
ถุงก้อนเช้ือควรมีน ้ าหนักนาด 0.8 – 1กิโลกรัม เม่ืออดัก้อนเช้ือแน่นดีแล้วใส่คอขวด
พลาสติกอุดด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษแล้วรัดยางวงให้แน่นน าก้อนเช้ือท่ีได้ไป          
น่ึงฆ่าเช้ือทนัทีแลว้ ใส่เมล็ดขา้วฟ่างท่ีเพาะเช้ือเห็ด ใช้ประมาณ 10- 20 เมล็ดต่อกอ้น     

เข่ียลงในกอ้นเช้ือท่ีเยน็ดีแลว้ รีบปิดปากถุงดว้ยส าลี หรือกระดาษทนัทีวสัดุท่ีใช้หวัเช้ือ
ควรท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอลก่์อนทุกคร้ังน ากอ้นเช้ือท่ีถ่ายเช้ือเห็ดลงเรียบร้อยแลว้
ไปบ่มไวใ้นโรงบ่อกอ้นเช้ือต่อไป 

4)  การบ่มกอ้นเช้ือ หลงัจากใส่เช้ือเห็ดลงในถุงกอ้นเช้ือแลว้ให้น าไปบ่ม
ในโรงบ่มเช้ือหรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ ประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญ
ในกอ้นเช้ือ ระยะเวลาในการบ่มเช้ือก็ข้ึนอยูก่บัเห็ดแต่ละชนิด 

 

9.2  การระบุเช้ือรา 

หลกัการระบุเช้ือราจะตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลของตวัอย่างเช้ือราทั้งท่ีได้จาก
แหล่งธรรมชาติและจากการเพาะเล้ียงในอาหาร ซ่ึงขอ้มูลลกัษณะเหล่าน้ีประกอบด้วย 
ลักษณะการด ารงชีวิต ลักษณะโครงสร้างไม่เก่ียวกับเพศและโครงสร้างสืบพันธ์ุ      
ลักษณะโคโลนีของเช้ือราจากการเพาะเล้ียงเช้ือ ลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติ   
ลกัษณะเซลลแ์ละเส้นใย ลกัษณะสปอร์ ลกัษณะโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสปอร์ 
ลกัษณะออร์แกลเนลล์ภายในเซลล์และลกัษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีต่างๆ จากขอ้มูล
ต่างๆ น ามาระบุชนิดของเช้ือราในรูปวิธานท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น Dictionary of the fungi 8

th
 

edition 1995 เป็นตน้ 

ในการศึกษาลกัษณะโครงสร้างขนาดเล็กท่ีตอ้งอาศยักลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างเช้ือราท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด           
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โดยในขั้นตอนการเตรียมตวัอย่างเช้ือรา โดยน าตวัอย่างเช้ือรามาท าเทคนิค Slid culture 

ดังภาพ 9.1 เม่ือเพาะเล้ียงเช้ือราบนสไลด์เรียบร้อยแล้วจ าเป็นต้องยอ้มสีเพื่อศึกษา
โครงสร้างโดยใชส้ารตวักลางส าหรับรักษาสภาพตวัอย่าง ซ่ีงสารตวัอย่างอาจใชน้ ้ าเปล่า
หรือสารท่ีมีสียอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.1 เทคนิค Slid culture เพาะเล้ียงเช้ือราบนช้ินวุน้เพื่อศึกษาโครงสร้างสปอร์และเส้นใย 

A คือ เข่ียเช้ือราแตะบริเวณขอบวุน้ทั้ง 4 ดา้น 

B คือ วางช้ินวุน้ลงบนแผน่สไลดท่ี์ฆ่าเช้ือแลว้บนแท่งแกว้งอ 

C คือ วางกระจกปิดสไลดล์งบนช้ินวุน้ 

D คือ น าจานเพาะเช้ือไปบ่มท่ีอุณหภูมิเหมาะสม 

ท่ีมา:  http://website.nbm-mnb.ca/mycologywebpages/Moulds/Examination.html 

สารตวักลางและสีส าหรับยอ้มเช้ือราบนสไลด์ สารท่ีนิยมใช้ในห้องปฏิบติัการ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ Lactophenol cotton blue ซ่ึงประกอบดว้ยกรดแลคติกท าหนา้ท่ีรักษาสภาพ
เช้ือรา ฟีนอลท าหน้าท่ีฆ่าเช้ือรา และสี cotton blue หน้าท่ียอ้มสีโครงสร้างต่างๆ           
ของเช้ือรา ส าหรับหลกัการระบุเห็ด   โดยใชล้กัษณะท่ีใชใ้นการระบุเห็ด ไดแ้ก่ หมวกเห็ด 
สปอร์ ครีบเห็ด วงแหวน กา้นเปลือกหุม้โคนกา้นหรือถว้ยเห็ด และเน้ือในเห็ด 
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9.2.1  หลกัการระบุเห็ด 

วงจรชีวิตเห็ดทุกชนิดมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เร่ิมจากสปอร์ถูกปล่อยออก
จากโครงสร้างเม่ือตกไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะงอกเป็นใยราและกลุ่มใยรา 

(mycelium) แลว้รวมเป็นกลุ่มกอ้นเกิดเป็นดอกเห็ด เม่ือดอกเห็ดเจริญเติบโตข้ึนจะสร้าง
สปอร์ซ่ึงจะปลิวหรือหลุดไปงอกเป็นใยราไดอี้กหมุนเวยีนเช่นน้ีเร่ือยจนเป็นดอกเห็ดท่ีเรา
รู้จกักนั ลกัษณะต่างๆท่ีมองเห็นไดจ้ากภายนอกแตกต่างกนัออกไป (กิตติพนัธ์ุ, 2546; 

เกษม, 2537; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; บา้นและสวน อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 
2557; ประสาร, ม.ป.ป.; ปัญญา, 2532; ยุวดี, 2543; ราชบณัฑิตยสถาน, 2539;              

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2544; ศูนยว์ิจยัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ, 2552; สมจิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; 

สมาคมนักวิจยัและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 2556; ส านกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม,้ 2553; ส านกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540; อนงค ์และคณะ, 2551; Chandrasrikul et al., 2011; Jones, 

Tanticheroen & Hyde, 2004) การระบุเห็ดสามารถจ าแนกไดห้ลายแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1)  จ าแนกตามลกัษณะโครงสร้างของดอกเห็ด 

1.1)  รูปร่างของดอกเห็ด ดอกเห็ดจะมีรูปร่างสวยงามแตกต่างกนัไป 

แลว้แต่ชนิด บางชนิดมีรูปร่างคลา้ยร่มกาง บางชนิดเหมือนปะการัง บางชนิดเหมือน      
รังนก 

1.2)  ขนาด มีขนาดแตกต่างกนัออกไป มีทั้งขนาดเล็กเท่าหวัไมขี้ดไฟ 

ไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าลูกฟุตบอล 

1.3)  สี มีทั้งสีสวยสะดุดตา และกลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้ม 

1.4)  กล่ิน บางชนิดมีกล่ินหอมชวนรับประทาน แต่บางนิดมีกล่ินเหม็น
เวยีนศีรษะ 

1.5)  แหล่งก าเนิด เห็ดแต่ละชนิดมีแหล่งก าเนิดแตกต่างกนั บางอยา่ง
เกิดข้ึนในป่า บนภูเขา บนพื้นดินตามทุ่งนา บนพื้นดินท่ีมีปลวก บนตอไม ้ บนพืชหรือ   
บนเห็ดดว้ยกนัเห็ดบางชนิดใชรั้บประทานได ้บางชนิดเป็นเห็ดพิษ 
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2)  การจ าแนกเห็ดราทางพชืสวน 

2.1)  ความสามารถในการรับประทาน แบ่งออกเป็น 

2.1.1)  เห็ดรับประทานได้ (edible mushroom) ได้แก่              

เห็ดเพาะเล้ียงทางการคา้เช่น เห็ดฟาง เห็ดสกุลนางรม เห็ดหอม และเห็ดป่าบางชนิดท่ีไม่มี
สารพิษ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดหล่มเห็ดลม เห็ดโคน 

2.1.2)  เห็ดรับประทานไม่ได ้ หรือ เห็ดพิษ (toadstools หรือ 

poisonous mushroom) ไดแ้ก่ เห็ดพิษชนิดต่างๆ เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดกระโดงตีนต ่า 

เป็นตน้ 

2.2)  สภาพธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ เป็นการแบ่งโดยอาศยัความสามารถ     
ในการใชอ้าหารหรือตามวสัดุท่ีใชเ้พาะ แบ่งเป็น 

2.2.1)  เห็ดท่ีเจริญไดดี้บนส่วนของพืช หรือพืชสด (parasitic 

fungi) เช่น ท่อนไมข้ี้เล่ือย ไดแ้ก่ เห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดหอม          
เห็ดหลินจือ 

2.2.2)  เห็ดท่ีเจริญได้ดีบนวสัดุเพาะท่ีผ่านการหมักเพียง
บางส่วน (saprophytic fungi) ไดแ้ก่ เห็ดฟาง เห็ดถัว่ เป็นตน้\ 

2.2.3)  เห็ดท่ีเจริญได้ดีบนวัสดุเพาะท่ีต้องผ่านการหมัก        
อยา่งสมบูรณ์ เจริญไดดี้บนปุ๋ยหมกั (saprophytic fungi) เช่น เห็ดแชมปิญอง เป็นตน้ 

2.2.4)  เห็ดท่ีเจริญอยูร่่วมกบัรากไมบ้างชนิดในลกัษณะท่ีเป็น 
ไมคอร์ไรซา ไดแ้ก่ เห็ดตบัเต่า เห็ดมอเรล เห็ด matsutake เห็ดทรัฟเฟิล เป็นตน้ 

2.2.5)  เห็ดท่ีข้ึนอยู่บนรังปลวก (symbiotic fungi) ไดแ้ก่ 

เห็ดโคน เป็นตน้ 

2.3)  อุณหภูมิทีใ่ช้ในการเจริญเติบโต 

2.3.1) เห็ดท่ีชอบอุณหภูมิสูง เป็นเห็ดเขตร้อน (tropical 

mushrooms) ไดแ้ก่เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เป็นตน้ 

2.3.2) เห็ดท่ีชอบอุณหภูมิต ่า เป็นเห็ดเขตหนาว (temperate 

mushrooms) ไดแ้ก่ เห็ดแชมปิญอง เห็ดหอม เห็ดเขม็ทอง เป็นตน้ 

2.4)  การใช้ประโยชน์ 
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2.4.1)  ใชเ้ป็นอาหารประเภทพืชผกั ไดแ้ก่ เห็ดท่ีรับประทานได้
ทัว่ไป 

2.4.2)  ใชเ้ป็นยารักษาโรคหรือสมุนไพร ไดแ้ก่ เห็ดหอม          
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหลินจือ เห็ดเขม็ทอง เป็นตน้ 

2.4.3)  ใชส้ าหรับปรุงอาหาร หรือเป็นเคร่ืองเทศ เช่น เห็ดหอม 

2.4.4)  ใชเ้ป็นเห็ดประดบั เช่น เห็ดในสกุลเห็ดหลินจือ 

การจดัแบ่งกลุ่มเห็ดรา จะอาศยัรูปร่างและลกัษณะภายนอกเพื่อวินิจฉัย
ชนิดเห็ด เช่น ขนาดของดอกเห็ด สีของดอกเห็ด น ้ ายาง ลกัษณะของหมวกเห็ด ลกัษณะ
ของครีบ ลกัษณะการติดของดอกเห็ดบนท่อนไม ้นิสัยการเจริญของดอกเห็ดบ่งบอกถึง
นิเวศวทิยาของเห็ด ลกัษณะของการสร้างสปอร์สืบพนัธ์ุ เป็นตน้ (อนงค ์และคณะ, 2551) 
การแบ่งเห็ดออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยอาศยัรูปร่างและลกัษณะภายนอก สามารถแบ่งได้
ดงัต่อไปน้ี 

1)  กลุ่มเห็ดท่ีมีครีบ (Agarics or Gilled mushrooms) ดอกเห็ดมีหมวก 
อาจจะมีก้านหรือไม่มีก้าน ดา้นล่างของหมวกมีลกัษณะเป็นครีบและเป็นท่ีก าเนิดของ
สปอร์ 

2)  กลุ่มเห็ดมนัปู (Chanterelles) ดอกเห็ดมีหมวก และกา้น รูปร่างคลา้ย
แตรหรือแจกนัปากบาน ผนงัดา้นนอกของกรวยอาจจะเรียบหรือหยกัยน่หรือเป็นร่องต้ืนๆ 
สปอร์เกิดอยูบ่นผนงัดา้นน้ี 

3)  กลุ่มเห็ดตบัเต่า (Boletes) ดอกเห็ดมีหมวก และก้านมีเน้ืออ่อนน่ิม
ดา้นล่างของหมวกมีลกัษณะคล้ายฟองน ้ าท่ีมีรูพรุนขั้นท่ีมีรูน้ีถูกดึงแยกออกจากหมวก    
ไดง่้ายสปอร์เกิดอยูภ่ายในรู 

4)  กลุ่มเห็ดห้ิง (Polyporus and Bracket Fungi) ดอกเห็ดมีรูปร่างคลา้ยชั้น
หรือห้ิงหรือคล้ายเคร่ืองหมายวงเล็บหรือคล้ายพดั ไม่มีก้านหรือมีก้านท่ีอยู่เยื้องไป
ทางดา้นใดดา้นหน่ึงของหมวก หรือติดอยู่ทางดา้นขา้งของหมวก ส่วนใหญ่เน้ือเหนียว
และแข็งคล้ายเน้ือไม้ ด้านล่างหรือด้านหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงกันแน่นและ
ภายในรูเป็นท่ีก าเนิดของสปอร์ 

5)  กลุ่มเห็ดแผ่นหนัง (Leather-bracket Fungi) ดอกเห็ดรูปร่างคล้าย
เคร่ืองหมายวงเล็บหรือคลา้ยพดั ไม่มีกา้น มีลกัษณะเป็นแผน่บางเหนียว และมกัเรียงซ้อน
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กนัหรือข้ึนอยูติ่ดๆ กนั ดา้นบนของหมวกมีสีอ่อนแก่สลบักนัเป็นวง และบนผิวหมวกอาจ
มีขนสั้นๆ ดา้นตรงขา้มซ่ึงเป็นท่ีเกิดของสปอร์มีลกัษณะเรียบ หรือเป็นรอยนูนข้ึนลง 

6)  กลุ่มเห็ดหูหนู (Jelly Fungi) ดอกเห็ดมีรูปร่างหลายแบบ อาจเหมือน 
ใบหู เน้ือบางคลา้ยแผ่นยาง น่ิมและเป็นเมือกสปอร์เกิดอยู่ทางดา้นท่ีมีรอยยน่หรือมีรอย
เส้นแตกแขนง ข้ึนบนไมผ้ใุนท่ีช้ืน 

7)  กลุ่มเห็ดท่ีเป็นแผ่นแบนราบไปกบัท่อนไม ้(Crust and Parchment 

Fungi) ดอกเห็ดเป็นแผ่นแข็งติดบนไม ้หรือมีขอบดอกโคง้งอออกจากท่อนไมค้ลา้ยห้ิง 
เน้ือเหนียวและไม่เป็นเมือก ด้านท่ีอยู่ตรงข้ามกับท่อนไม้คือท่ีเกิดของสปอร์ อาจมี
ลกัษณะเรียบ ยน่เป็นเส้นคอเค้ียว หรือนูนเป็นปุ่ม 

8)  กลุ่มเห็ดฟันเล่ือย (Tooth Fungi) ดอกเห็ดอาจมีหมวกและกา้น หรือ    
ไม่มีก้านก็ได้ ด้านล่างของหมวกมีลักษณะคล้ายซ่ีเล่ือยหรือหนาม ท่ิมลงหาพื้นดิน    
สปอร์เกิดอยูท่ี่ซ่ีเล่ือยหรือหนามน้ี 

9)  กลุ่มเห็ดปะการัง และเห็ดกระบอง (Coral and Club Fungi) ดอกเห็ด 
ตั้งตรง อาจแตกแขนงเป็นก่ิงก้านเล็กๆ หรือตั้งตรงและพองออกตอนปลายดูคล้ายกับ
กระบอง อยู่เด่ียวๆ หรือเป็นกลุ่ม สปอร์เกิดบนผนังด้านนอกของกระบองและตาม          
ก่ิงแขนงข้ึนบนดินหรือบนไม ้

10)  กลุ่มเห็ดรูปร่มหุบ (Gastroid Agarics) ดอกเห็ดมีรูปร่างคลา้ยร่มหุบ 
คือมีหมวกและมีกา้นอยูต่รงกลางหมวก และหมวกอยูใ่นลกัษณะคุ่ม ไม่กางออก เน่ืองจาก  
ขอบหมวกติดอยู่กบักา้น ภายใตห้มวกมีแผ่นเน้ือเยื่อท่ีแตกเป็นร่อยแยกออกหลายแขนง 
มองดูคล้ายกบัครีบ  ท่ีบิดเบ้ียว เน้ือเยื่อส่วนน้ีคือท่ีเกิดของสปอร์ ซ่ึงจะเปล่ียนไปเป็น       
ผุน่ผงทั้งหมดเม่ือดอกเห็ดแก่สปอร์ออกสู่ภายนอกไดต่้อเม่ือหมวกฉีกขาด 

11)  กลุ่มเห็ดลูกฝุ่ นและเห็ดดาวดิน (Puffballs and Earthstars) ดอกเห็ด
เป็นรูปทรงกลม รูปไข่หรือรูปคล้ายผลสาล่ี บางชนิดเม่ือดอกแก่ผนังชั้นนอกแตกและ
บานออกคล้ายกลีบดอกไม้ สปอร์เกิดอยู่ภายในส่วนท่ีเป็นทรงกลม เม่ืออ่อนผ่าดูเน้ือ     
ขา้งในมีลกัษณะหยุน่และอ่อนนุ่ม เม่ือแก่มีลกัษณะเป็นฝุ่ นผง 

12)  กลุ่มเห็ดลูกฝุ่ นกา้นยาว (Stalked Puffballs) ดอกเห็ดเป็นรูปทรงกลม
คลา้ยกบักลุ่มเห็ดลูกฝุ่ น แต่มีกา้นยาวชดัเจน ปลายกา้นส้ินสุดท่ีฐานของรูปทรงกลม และ
สปอร์มีลกัษณะเป็นฝุ่ นผงเกิดอยูภ่ายในรูปทรงกลม  
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13)  กลุ่มเห็ดรังนก (Bird’s nest Fungi) ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมี                    
เส้นผ่านศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 ซม. รูปร่างคลา้ยรังนกและมีส่ิงท่ีมองแลว้คลา้ยไข่ รูปร่าง
กลมแบนวางอยู่ในรัง ภายในไข่เต็มไปดว้ยสปอร์ ดอกเห็ดน้ีเม่ือยงัอ่อนด้านบนของรัง     
มีเน้ือเยือ่ปิดหุม้ 

14)  กลุ่มเห็ดเขาเหม็น (Stinkhorns) ดอกเห็ดเม่ืออ่อนรูปร่างคล้ายไข่ 
ต่อมาส่วนของกา้นค่อยๆ โผล่ดนัเปลือกหุ้มจนแตกออกเปลือกไข่ส่วนล่างกลายเป็นถุง
หรือถว้ยหุม้โคนดอกดา้นบนส่วนปลายกา้นอาจจะมีหมวกหรือไม่มีและมีสปอร์เป็นเมือก
สีเขม้ฉาบอยู่ ส่วนของกา้น มีลกัษณะพรุนและน่ิมมาก อาจมีร่างแหปกคลุมกา้นท่ีโผล่
ออกมาจากเปลือกอาจจะแตกคล้ายหนวดปลาหมึก หรือพองเป็นช่องโปร่งคล้าย             
ลูกตะกร้อ ดอกเห็ดมีกล่ินเหมน็มาก ข้ึนบนดินท่ีมีซากพืชทบัถมหนา 

 

สรุป 

การเพาะเล้ียงเช้ือราจ าเป็นต้องเตรียมสารอาหารท่ีเช้ือราสามารถน าไปใช ้       
เป็นแหล่งพลงังานและสร้างโครงสร้างในการเจริญเติบโตไดเ้ลย โดยอาหารเล้ียงเช้ือรา  
ในห้องปฏิบติัการส่วนใหญ่ จะประกอบดว้ยสารอาหารหลกัๆ ท่ีเช้ือราตอ้งการ ทั้งแหล่ง
คาร์บอน ไนโตรเจน วติามินและแร่ธาตุต่างๆ ซ่ึงสารอาหารท่ีใชม้กันิยมใชใ้นรูปสารสกดั
จากพืชสัตวห์รือจุลินทรีย ์อาหารท่ีใช้เพาะแยกและเล้ียงราเมือกใช้ในห้องปฏิบติัการ        
มีหลายชนิดไดแ้ก่ corn meal agar, hey infusion agar, lactose-yeast extract agar,           

oat-flake agar เป็นตน้ อาหารท่ีนิยมใชเ้พาะแยกราน ้ าจากแหล่งน ้ าต่างๆ คือ เมล็ดกญัชา 
หรือเมล็ดธญัพืชพวก ขา้ว ขา้วโพด ถัว่ รวมทั้งช่อดอกหญา้บางชนิด เช่น หญา้มาเลเซีย 
อาหารท่ีนิยมใช้เพาะแยกราแท้มีหลายชนิด แตกต่างกันตามกลุ่มและชนิดของเช้ือรา       
ท่ีต้องการเพาะเล้ียง การสร้างดอกเห็ดวิธีการเพาะเล้ียงและอาหารท่ีท าให้เกิด             
สภาพเลียนแบบสภาพตามธรรมชาติท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างดอกเห็ดได้ เช่น 
เมล็ดธญัพืช ฟางขา้ว ขอนไม ้และข้ีเล่ือย 

หลกัการระบุเช้ือราจะตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลของตวัอย่างเช้ือราทั้งท่ีได้จาก             
แหล่งธรรมชาติและจากการเพาะเล้ียงในอาหาร ซ่ึงขอ้มูลลกัษณะเหล่าน้ีประกอบด้วย 
ลักษณะการด ารงชีวิต ลักษณะโครงสร้างไม่เก่ียวกับเพศและโครงสร้างสืบพันธ์ุ       
ลักษณะโคโลนีของเช้ือราจากการเพาะเล้ียงเช้ือ ลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติ   
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ลกัษณะเซลลแ์ละเส้นใย ลกัษณะสปอร์ ลกัษณะโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสปอร์ 
ลกัษณะออร์แกลเนลล์ภายในเซลล์และลกัษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีต่างๆ จากขอ้มูล
ต่างๆ สามาถน ามาระบุชนิดของราได ้

 

ค าถามท้ายบท 

1.  การระบุเช้ือราหรือเห็ดมีความส าคญัอยา่งไร 

2.  อาหารเพาะเล้ียงเช้ือราประเภทใดท่ีเหมาะส าหรับน ามาใช้ศึกษาลกัษณะ     
ทางสัณฐานวทิยาของรา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10  

นิเวศวทิยาและววิฒันาการของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

10.1  ความหมายของนิเวศวิทยารา 

10.2  แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของรา 

10.3  กลไกการแพร่กระจายของราสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

10.4  ความสัมพนัธ์ของราต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน 

10.5  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของราในระบบนิเวศ 

10.6  ววิฒันาการของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 12 นิเวศวทิยาของรา   (คู่มือปฏิบติัการราวิทยา) 

บทปฏิบติัการท่ี 13 การจดัจ าแนกชนิดเห็ด   (คู่มือปฏิบติัการราวทิยา) 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายความหมายของนิเวศวทิยาราได ้

2.  อธิบายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของราได ้

3.  อธิบายกลไกการแพร่กระจายของราสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

4.  อธิบายความสัมพนัธ์ของราต่อส่ิงมีชีวติอ่ืนได ้

5.  อธิบายการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของราในระบบนิเวศได ้

6.  อธิบายววิฒันาการของราได ้

7.  ไดส้ ารวจนิเวศวทิยาของราในภาคสนาม 

8.  ระบุนิเวศวทิยาของราได ้ 
9.  บ่งประเภทของไลเคนได ้
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10.  ศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในธรรมชาติ 

11.  สามารถจ าแนกชนิดเห็ดตามหลกัอนุกรมวธิานได ้

12.  สามารถจ าแนกคุณสมบติัการเป็นอาหารของเห็ดได ้

13.  สามารถจ าแนกเห็ดตามสภาพแหล่งท่ีอยูอ่าศยัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ     
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนไดอ้อกส ารวจนิเวศวทิยาของราในภาคสนาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 

4.  โครงการนิเวศวทิยาของรา ภาคสนาม 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  เขา้ร่วมโครงการนิเวศวทิยาของรา ภาคสนาม 

4.  ส่งตวัอยา่งเห็ดราท่ีเก็บในระหวา่งส ารวจนิเวศวทิยาของรา 

5.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองในบทปฏิบติัการ 

6.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในบทปฏิบติัการ 

7.  ส่ง วดีีโอ บนัทึกการส ารวจนิเวศวทิยาของรา ในโครงการนิเวศวทิยาของรา 

ภาคสนาม 

8.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 

9.  ส่งบรรยายลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเห็ด 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่  
80 เปอร์เซ็นต ์

3.  ตวัอยา่งเห็ดราท่ีเก็บในระหวา่งส ารวจนิเวศวทิยาของรา ไดค้ะแนน              
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  ตารางบนัทึกผลการทดลองท่ีถูกตอ้งในแต่ละบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนน        
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า             
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

6.  วดีีโอ บนัทึกการส ารวจนิเวศวทิยาของรา ในโครงการนิเวศวทิยาของรา 

ภาคสนาม ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

7.  ค  าตอบทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

8.  ส่งบรรยายลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเห็ดถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่                  
80 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่ 10 

นิเวศวทิยาและววิฒันาการของรา 

เช้ือรามีบทบาทท่ีส าคญัในระบบนิเวศและมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นหลายๆ ดา้น                
การด ารงชีวติของเช้ือราในแบบต่างๆ ท าใหเ้กิดประโยชน์และโทษต่อมนุษย ์สัตว ์และพืช         
แบ่งการด ารงชีวิตของเช้ือราได้ 3 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ เป็นผูย้่อยสลายสารอินทรีย ์     
เป็นปรสิตเบียดเบียนส่ิงมีชีวติอ่ืน และเป็นการอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนแบบพึ่งพาอาศยัโดย
ต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ร่วมกนั (สมจิตร, 2552) 

 

10.1  ความหมายของนิเวศวทิยารา 

ราเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในโลกน้ีได้อย่าง         
น่าอศัจรรยเ์กือบทุกส่ิงแวดลอ้มจะพบราอาศยัอยู ่การด ารงชีวิตท่ีหลากหลายและสามารถ
ปรับตวัไดดี้ท าให้พบเห็นราไดอ้ย่างกวา้งขวาง ความหมายของค าว่า นิเวศวิทยาของรา 
หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือเห็ดรากบัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการศึกษาเก่ียวขอ้ง
กบัการด ารงชีวิตของราในธรรมชาติ การปรับตวัเพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
และการแพร่กระจายไปยงัสภาพแวดล้อมแห่งใหม่ ความรู้ท่ีได้น้ีท  าให้มนุษยส์ามารถ     
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับเช้ือราท่ีตอ้งการเพาะเล้ียงเอาไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ 
หรือน ามาใชใ้นการควบคุมก าจดัเช้ือราท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัมนุษย ์สัตว ์และพืชไดเ้ป็น
อยา่งดี (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นุกูล, 2551; ธรีศกัด์ิ, 2556;นงลกัษณ์ และปรีชา, 2554;  วิจยั,  
2546) 

 

10.2  แหล่งที่อยู่อาศัยของเช้ือรา (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นุกูล, 2551; ธรีศกัด์ิ, 2556;นง
ลกัษณ์ และปรีชา, 2554;  วจิยั,  2546; อนุเทพ, 2540) 

10.2.1  ราน ้ า (aquatic fungi) ได้แก่ เช้ือราท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า ส่วนใหญ่มกัเป็น     
เช้ือราท่ีสร้าง zoospore ในไฟลมั Chytridiomycota และในอาณาจกัร Stramenopila  

10.2.2  ราในดิน (soil fungi) จะพบราในดินได้ในดินท่ีมีสารอินทรีย์สูง       
ระบายอากาศดีและมีสภาพกรดเล็กน้อย จดัเป็นผูย้่อยสลายชั้นดี หรืออาศยัในดินแบบ 
antagonism  
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10.2.3  รากินมูลสัตว ์(coprophilous fungi) ราพวกน้ีกินมูลสัตวกิ์นพืชหรือสัตว์
เป็นอาหาร 

10.2.4  ราแมลง (entomogenous fungi) พวกท่ีเป็นปรสิตเช่น entomophthora fly 

fungus หรือ Coelomomyces กินลูกน ้ ายุง ราบางชนิดอยู่กบัแมลงแบบ symbiosis เช่น 
Cordycep อาศยัอยูใ่น มด หรือตวัอ่อนผเีส้ือ 

10.2.5  ราผูล่้าเหยื่อ (predecious fungi) ราพวกน้ีจะกินอมีบา โรติเฟอร์         
หนอนตวักลมในดินหรือน ้าโดยจะสร้าง trap ดกัจบั 

10.2.6  ราชอบร้อนหรือราท่ีพบหลงัไฟไหม ้(pyrophiloys fungi) จะพบราพวกน้ี
หลงัไฟไหม ้เช่น Pyronema spp. พบบริเวณทุ่งหญา้หรือป่าหลงัไฟไหม ้Neurospora spp. 

พบในดินอบไอน ้าร้อน 

10.2.7  ราท่ีชอบเคอราติน (keratinophilous fungi) เช้ือราท่ีเจริญตามเส้นผม เล็บ 
มูลสัตวท่ี์กินแมลง ซ่ึงสามารถก่อโรกกลากเส้นผมหรือเล็บ เพราะมีเอนไซม์ keratinase 

ยอ่ยสลายเคอราตินได ้

10.2.8  ราท่ีอาศยัตามรากพืช (root-inhabitant fungi) พวกสาเหตุโรคพืช หรือ 
mycorrhiza ท่ีอยูก่บัรากพืชแบบพึ่งพาอาศยั 

10.2.9  ราท่ีอยูภ่ายในร่างกายมนุษย ์(endogenous inhabitant fungi) เช่น ยีสต ์
Candida albicans จดัเป็น normal flora 

10.2.10  ราท่ีชอบอยูก่บัสัตว ์(zoophilic fungi) เช่น รา Pilobolus spp.ชอบอาศยั
อยูก่บัสัตวก์ดัแทะ 

 

10.3  กลไกการแพร่กระจายของเช้ือราในส่ิงแวดล้อม (นิวฒั, 2543) 

10.3.1  อาศยักลไกภายในเช้ือรา เกิดแรงดนัภายใน (Active mechanism) 

ปลดปล่อยหรือยิงสปอร์ออกไปได้ในระยะทางไกลหรือการปลดปล่ยอสารประเภท
น ้ าตาลเพื่อให้เกิดการสะสมความช้ืนท่ีก้านชูสปอร์เพื่อช่วยเพิ่มน ้ าหนักท าให้สปอร์     
หลุดออกไปได ้

10.3.2  อาศยัปัจจยัภายนอกช่วยน าพาสปอร์ให้หลุดจากโครงสร้างสืบพนัธ์ุ                        
(Passive mechanism) เช่น อาศยัหยดน ้าคา้ง หรือน ้ าฝน กระแสลม การน าพาจากส่ิงมีชีวิต
ชนิดอ่ืนแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 



225 

 

10.4  ความสัมพนัธ์รากบัส่ิงมีชีวิตอืน่ (เกษม, 2537; สุนดัดา, 2553; ส านกัอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540; อนงค ์
และคณะ, 2551; Alexopoulos & Mims, 1979; Nash III, 2008; Pelczar, Chan, &  Krieg, 

1986) 

10.4.1  ความสัมพนัธ์แบบพึง่พาอาศัยกนั 

1)  เช้ือรากบัพืชชั้นสูง (mycorrhiza) 
1.1)  ไมคอไรซ่า (Mycorrhiza) เป็นการอยูร่่วมกนัแบบภาวะพึ่งพา

กนั (mutualism) ระหวา่งฟังไจ (fungi) และรากพืช โดยท่ีพืชไดรั้บน ้ าและธาตุอาหาร เช่น 
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากฟังไจ ในขณะท่ีฟังไจไดรั้บสารอาหารท่ีจ าเป็น เช่น น ้ าตาล 
กรดอะมิโนและวิตามินจากพืชผ่านทางระบบราก เส้นใยของฟังไจหรือไฮฟา (hypha)      
ท่ีเจริญอยู่ภายนอกรากและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูดซึมธาตุอาหาร      
ใหแ้ก่พืชจึงท าให้พืชท่ีมีฟังไจไมคอร์ไรซา (mycorrhizal fungi) อาศยัอยูท่ี่รากมีอตัราการ
เจริญเติบโตสูงกวา่พืชท่ีไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซา นอกจากน้ีฟังไจไมคอร์ไรซายงัช่วยยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของราท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืช จากการศึกษาพบว่า รากของพืชเกือบ   
ทุกชนิดมีฟังไจไมคอร์ไรซาอาศยัอยู่ และมีส่วนช่วยให้พืชรอดชีวิตเม่ือเจริญบนดิน         
ท่ีมีสภาพไม่เหมาะสมได ้เช่น ดินท่ีมีความเป็นกรดสูง ดินเค็มและ ดินท่ีขาดธาตุอาหาร 
เป็นตน้ ชนิดของไมคอร์ไรซา สามารถจ าแนกไมคอร์ไรซาจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
และสรีรวิทยาของฟังไจได้เป็น 2 กลุ่ม ท่ีมีความส าคญัและมีการแพร่กระจายมากคือ     
เอ ค โต ไ ม คอ ร์ ไ รซ า  ( ectomycorrhiza) แ ล ะ อ า บัส คู ล าไ ม ค อร์ ไ ร ซ า  ( arbuscular 

mycorrhiza) หรือเอนโดไมคอร์ไรซา (endomycorrhiza) 

1.1.1)  เอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhiza) เป็นการ          
อยู่ร่วมกนัระหว่างฟังไจและรากพืช โดยไฮฟาของฟังไจจะเจริญรอบๆ รากและสานตวั
เป็นแผน่หรือเป็นปลอกหุ้มเรียกวา่แมนเทิล (mantle) ซ่ึงจะมีสีและความหนาแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัชนิดของฟังไจ ไฮฟาบางส่วนจากแมนเทิลจะเจริญเขา้ไปอยูใ่นช่องวา่งระหวา่ง
เซลล์ชั้นเอพิเดอร์มิสและชั้นคอร์เทกซ์ของรากพืช แลว้เจริญสานกนัเป็นตาข่ายอยูร่อบๆ 
เซลล์ เรียกว่าฮาทิกเนท (Hartig net) (ภาพท่ี 10.1) ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซามีมากกว่า 
5,000 ชนิดและอยู่ร่วมกบัรากของพืชใบเล้ียงคู่ท่ีเป็นไมพุ้่มและไมต้น้ประมาณ 8,000 
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ชนิด เช่นพืชในวงศ์สน (Pinaceae) และวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เป็นตน้ แต่ไม่พบ   
ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาอยูร่่วมกบัรากของพืชใบเล้ียงเด่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.1 แสดงเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีพบในรากของพืช 

ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาส่วนใหญ่อยู่ใน  Phylum 

Basidiomycota และบางส่วนอยู่ใน Phylum Ascomycota และ Phylum Zygomycota    

เม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาจะสร้างดอกเห็ดทั้งท่ีอยู่
บนดินแล ะ ใ ต้ดิน  ฟั ง ไ จ ท่ี ส ร้า ง ดอก เ ห็ดบ นดิน เ ช่ น  เ ห็ด ลู ก ฝุ่ น  ( Rhizopogon)                

และเห็ดน ้านม (Lactarius) เป็นตน้ บางชนิดนิยมน ามารับประทาน เช่น เห็ดระโงกเหลือง 
(Amanita hemibapha) และเห็ดน ้ าหมาก (Russula) (ภาพท่ี 10.3) เป็นตน้ ส่วนฟังไจ         
ท่ีสร้างดอกเห็ดใตดิ้น  เช่น เห็ดเผาะ (Astraeus) และเห็ดทรัฟเฟิล (truffle) ซ่ึงเป็นเห็ดท่ี
นิยมรับประทานมากในประเทศเขตหนาว มีราคาแพงเน่ืองจากมีรสชาติอร่อยและไม่
สามารถเพาะไดต้อ้งเก็บจากป่าเท่านั้น  
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ภาพที ่10.2 ดอกเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 

1.1.2)  อาบัสคูลาไมคอร์ไรซา  (arbuscular mycorrhiza)    
เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างฟังไจและรากพืช โดยไฮฟาของฟังไจเจริญเข้าไปในเซลล ์   
ชั้นคอร์เทกซ์ของรากและสร้างอาบสัคูล (arbuscule) ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกะหล ่าดอก        
ซ่ึงฟังไจใชส้ะสมธาตุอาหารและส่งธาตุอาหารไปใหก้บัพืช บางคร้ังฟังไจจะสร้างเวสิเคิล 
(vesicle) ท่ีบริเวณปลายหรือกลางไฮฟา ซ่ึงจะมีรูปร่างกลมหรือรูปไข่ ผนงัหนา ภายใน
เวสิเคิลมีหยดไขมนัสีเหลือง ใช้ส าหรับเก็บสะสมสารอาหารของฟังไจ นอกจากน้ียงัพบ
สปอร์ท่ีสร้างจากไฮฟาภายนอกรากใชส้ าหรับแพร่พนัธ์ุ ฟังไจอาบสัคูลาไมคอร์ไรซาอยู่
ในไฟลัมโกลเมอโรไมโคตา (Phylum Glomeromycota) อาศัยอยู่ร่วมกับพืชได้เกือบ     
ทุกชนิดและพบในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย เช่นป่าเขตร้อน ป่าโกงกาง ทุ่งหญ้าและ
ทะเลทราย เป็นต้น นอกจากน้ียงัพบในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวสาลี 
ขา้วโพดและมะเขือเทศ เป็นตน้ และพบในพืชสวน เช่น ทุเรียน ล าใยและส้ม เป็นตน้  

การใ ช้ประ โย ช น์จากฟั งไจ เอคโตไ ม คอร์ไรซ าแล ะ             
ฟังไจอาบสัคูลาไมคอร์ไรซา ในปัจจุบนัมีการศึกษาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ของฟังไจ
เอคโตไมคอร์ไรซาในการปลูกป่า โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการ

http://en.wikipedia.org/wiki/Glomeromycota
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ตัดไ ม้ห รือท า ไ ร่ เ ล่ือนลอย  ซ่ึ ง หน้า ดินถู ก ชะ ล้าง ไ ป มา ก  ก า รป ลู กก ล้าไ ม้ ท่ี มี                     
ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ ท่ีราก จะท าให้พืชมีอัตราการรอดตายสูงและ
เจริญเติบโตไดดี้ ส าหรับฟังไจอาบสัคูลาไมคอร์ไรซาจะใช้ส าหรับ การเพาะปลูกพืชไร่ 
เช่น กาแฟและยาสูบ เป็นตน้ และสามารถใส่ฟังไจอาบสัคูลาไมคอร์ไรซา ให้อาศยัอยู่
ร่วมกบัพืชสวน เช่น ส้มและกลว้ย เป็นตน้  ท าใหล้ดการใชปุ๋้ยเคมีลงได ้ 

2)  เช้ือรากบัแบคทีเรีย โดยทัว่ไปแบคทีเรียจะอาศยัอยู่ตามแผ่นฟิล์ม
ของน ้าท่ีเกาะรอบๆ เส้นใยเช้ือราเพื่อประโยชน์ในการเคล่ือนท่ีและแลกเปล่ียนสารอาหาร
กบัเช้ือรา ในการท านมเปร้ียวหรือโยเกริต์ตามธรรมชาติจะอาศยัทั้งแบคทีเรียและยีสต ์
หรือกระบวนการย่อยสลายเน้ือไม้ของเช้ือราจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
แบคทีเรียท่ีสามารถตรึงไนโตเจนในอากาศได้ เน่ืองจากเน้ือไมมี้ปริมาณสัดส่วนของ
คาร์บอนกบัไนโตรเจนสูงมาก นอกจากน้ีในการเกิดดอกเห็ดข้ึนมานั้นจ าเป็นตอ้งอาศยั
สารอาหารจ าเป็นท่ีสร้างมาจากแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัเช้ือเห็ดนั้น 

3)  เช้ือรากบัสาหร่าย 

3.1)  Lichen (ไลเคน) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีประกอบด้วยราและ
สาหร่าย การด ารงชีวติ สาหร่ายใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากบรรยากาศ และน ้ า
ในการสังเคราะห์ดว้ยแสง เพื่อสร้างสารอินทรียท่ี์เป็นอาหารแลว้แบ่งให้รา ส่วนราช่วย
รักษาความช้ืนใหส้าหร่ายและ ปกป้องสาหร่ายจากสภาพ แวดลอ้มท่ีรุนแรง เช่น แสงแดด
จดั และ ความร้อนเน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบของการท่ีราและสาหร่ายเจริญดว้ยกนั ไลเคนจึง
สามารถเติบโตบนหิน และท่ีแห้งแลง้มากได้ จึงเป็นส่ิงมีชีวิตแรกเร่ิมท่ีเขา้ครอบครอง
พื้นท่ี (pioneer) ไลเคนมีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่าง ไปจากตน้ก าเนิด ทั้งสองคือรากบัสาหร่าย
โดยส้ินเชิงและส่วนมากมีขนาดเล็ก จึงไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร ไลเคนจะเกิดข้ึนได้
เม่ือสภาพ แวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเติบโตของทั้งสอง นกัพฤกษ์ศาสตร์ประเมินว่า
มีไลเคนประมาณ 17,000 - 25,000 ชนิดทัว่โลก ไลเคนพบไดท้ัว่ไป ตั้งแต่ท่ีหนาวจดั   
แถบขั้วโลก (Tundra) จนถึงร้อนและ แห้งแลง้แบบทะเลทราย (Desert) รวมถึงร้อนช้ืน 
(Tropic) เช่น ประเทศไทย แต่ไลเคนไม่สามารถเติบโตได้ ในสถานท่ีท่ีมีมลภาวะ        
ทางอากาศ โดยจะเห็นว่า ในเมืองใหญ่ ๆ และในเขตอุตสาหกรรมนั้น ปราศจากไลเคน 
ดว้ยเหตุน้ีจึงมี ผูนิ้ยมใช้ไลเคนเป็นดชันี (bioindicator) บ่งช้ีคุณภาพอากาศ นอกจากน้ี     
ไลเคนยงัสร้างสารธรรมชาติท่ีแตกต่างไปจากพืชชั้นสูง สารธรรมชาติจากไลเคนหลาย
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ชนิดถูกน ามาใช้ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางมาเป็นเวลานานเช่น สี ยา ลิตมสั และยงัมีอีก
หลายชนิดท่ีมีศกัยภาพ ในการน ามาใช้ประโยชน์ไดอี้กมาก ผลของการอยู่ร่วมกนัของ
สาหร่ายและราท าให้เกิดโครงสร้าง ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของไลเคน เรียกว่า ทัลลัส 
(Thallus) ประเภทของไลเคนแบ่งไลเคนออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ (ภาพท่ี 10.3) คือ 

3.1.1)  ครัสโตสไลเคน (Crustose  Lichen) ลกัษณะคลา้ย
ฝุ่ นผงอดัตวักนัเป็นแผ่นบาง ๆ มีชั้นผิวดา้นบนดา้นเดียว ส่วนดา้นล่างแนบสนิทกบัวตัถุ   
ท่ีเกาะ 

3.1.2)  โฟลิโอสไลเคน (Foliose Lichen) ลกัษณะคลา้ย
แผน่ใบ มีชั้นผวิ 2 ดา้น ดา้นบนสัมผสัอากาศ ดา้นล่างมีส่วนท่ีคลา้ยราก แต่เกิดจากเส้นใย
ของรา เรียกวา่ ไรซีน (Rhizine) ใชเ้กาะกบัวตัถุ 

3.1.3)  ฟรูติโคสไลเคน (Fruticose Lichen) ลกัษณะเป็น
พุม่กอ มีก่ิงกา้นหรือเส้นสายมีลกัษณะคลา้ย รากฝอย กบัรากแขนงแต่อยูใ่นอากาศ  

3.1.4)  สะแควมูโลสไลเคน (Squamulose Lichen) 

ลกัษณะเป็นเกล็ดเล็กๆคลา้ยเกล็ดปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.3 ประเภทของไลเคน 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน 
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ลกัษณะโครงสร้างของไลเคน เม่ือผ่าไลเคน      ตามขวางเพื่อดู
โครงสร้างภายในทลัลสั (Thallus) จะเห็น วา่ประกอบข้ึนจากเส้นใยของรา ท่ีเรียกวา่ ไฮฟี 
(Hyphae) กบัสาหร่ายซ่ึงประสานและเรียงตวักนัเป็น 3 ชั้น (ภาพท่ี 10.4) คือ 

1)  ชั้นคอร์เทกซ์ (Cortex) เป็นชั้นผิวนอกท่ีเกิดจากเส้นใยไฮฟี
สานตวักนัอยา่งหนาแน่น 

2)  ชั้นเมดูลา (medulla) เป็นบริเวณท่ีสาหร่าย (algae) อาศยัอยู ่
โดยสาหร่ายจะถูกเส้นใยไฮฟีพนัไวโ้ดยรอบ ชั้นเมดูลา (Medulla) เป็นชั้นท่ีหนาท่ีสุดของ 
Thallus  มีลกัษณะเป็นเส้นใยไฮฟีถกัทอกนัเป็นชั้นท่ีมีความสามารถในการกกัเก็บน ้ าและ 
ธาตุอาหารต่าง ๆ 

3)  ชั้นโลเวอร์คอร์เทกซ์ (Lower cortex) ด้านล่างเป็นชั้นท่ี
ประกอบดว้ยเส้นใยของราประสานกนัแน่นและมีเส้นใยของราพฒันาเป็นไรซีน (rhizine) 

ใชย้ดึเกาะกบัวตัถุไลเคนบางชนิดไม่มีชั้นน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.4 ลกัษณะโครงสร้างของไลเคนผา่ตามขวาง 

ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก 
http://www.easttennesseewildflowers.com/gallery/index.php/lichens/Lichen_thallus_x_sect 
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การขยายพนัธ์ุของไลเคน เกิดข้ึนได้ 2 วิธีคือ แบบอาศยัเพศ 
(Sexual reproduction) และแบบไม่อาศยัเพศ (Asexual reproduction) 

1)  แบบอาศยัเพศ (Sexual reproduction) โดยการท่ีราสร้าง
โครงสร้างท่ีเรียกวา่ ฟรุทต้ิงบอด้ี (fruiting body) ส าหรับขยายพนัธ์ุ (เปรียบเทียบได้กบั
ผลไมข้องพืช) โครงสร้างน้ีประกอบดว้ยอะโพธีเซีย (apothecia) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถว้ย 
จาน หรือคนโท (ภาพท่ี 10.5) ภายในบรรจุสปอร์ เม่ืออะโพธีเซียแก่สปอร์จะถูกปล่อย
ออกไป และแพร่ไปท่ีต่างๆด้วยกระแสลม น ้ า แมลงหรือพาหะอ่ืนๆ เม่ือตกถึงพื้นท่ีท่ี   
เหมาะสม สปอร์ของราจะตอ้งพบกบัสาหร่ายท่ีเหมาะสมจึงจะเติบโตเป็นไลเคนได ้

2)  แบบไม่อาศยัเพศ (Asexual reproduction) โดยการฉีกขาด
ของทลัลสั วิธีการขยายพนัธ์ุแบบน้ีส่วนท่ีหลุดออกไปสามารถเติบโตเป็นไลเคนตวัใหม่
ไดท้นัที เพราะมีทั้งราและสาหร่ายอยูแ่ลว้ ซ่ึงมี 2 ลกัษณะคือ 

2.1) ไอซิเดีย (isidia) ลกัษณะรูปแท่งคลา้ยเข็มเล็กๆ จ านวน
มากซ่ึงหกัง่าย จะถูกพาไปยงัท่ีต่างๆดว้ยวธีิการเดียวกบัสปอร์ (ภาพท่ี 10.5) 

2.2) ซอริเดีย (soredia) ประกอบดว้ยเส้นใยราและสาหร่ายท่ี
ประสานกนัอยา่งหลวม ๆอยูท่ี่ผวิของไลเคน มีลษัณะคลา้ยขนมถว้ยฟูเล็ก ๆ (ภาพท่ี 10.5) 
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ภาพที ่10.5 apothecium, isidia และ soredia ของไลเคน 

ท่ีมา:  ผูเ้ขียน  และ  https://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2014/11/26/the-

lichen-symbiosis-part-3/#jp-carousel-4405 และ 
http://www.sa.ac.th/biodiversity/contents/1lichen/isidia-malac6655.jpg 

4)  เช้ือรากบัสัตว ์เช้ือราในกระเพาะอาหารสัตวส่์วนมากจะมีเช้ือยีสต ์  
ท่ีช่วยย่อยอาหาร สร้างวิตามิน ให้กับสัตว์ สปอร์ของเช้ือราบางชนิดจ าเป็นต้องผ่าน
น ้ ายอ่ยในระบบทางเดินอาหารของสัตวก่์อนจึงสามารถงอกได ้สัตวจ์  าพวกแมลงมกัพบ          
การด ารงชีวิตแบบพึ่งพากบัเช้ือรามากเป็นพิเศษ เช่นมดหลายชนิดจะเพาะเล้ียงเช้ือรา     
ในรังของมนัเรียกวา่ fungus garden (ภาพท่ี 10.6) หรือแมลงท่ีเจาะตน้ไมจ้ะเป็นตวัพาหะ

https://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2014/11/26/the-lichen-symbiosis-part-3/#jp-carousel-4405
https://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2014/11/26/the-lichen-symbiosis-part-3/#jp-carousel-4405
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น าเช้ือราท่ีช่วยย่อยสลายสารอาหารโมโลกุลใหญ่ เช่น hemicelluloses หรือ lignin         

เขา้ไปในเน้ือไมด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.6 โครงสร้างของ fungus garden 

ท่ีมา:  https://www.google.co.th/search 

 

5)  เช้ือราดว้ยกนัเอง เช้ือราหลายชนิดท่ีเจริญปะปนกนัสามารถช่วย  
ย่อยสลาย cellulose ในเน้ือไม้ได้รวดเร็วกว่าเช้ือเด่ียวๆ เช่นเดียวกับการท่ีมีเช้ือรา       
หลายชนิดมาบุกรุกไปในตน้พืชจะท าให้เกิดอาการของโรครุนแรงกว่าเช้ือชนิดเด่ียวๆ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรากบัราสามารถสรุปไดเ้ป็นขอ้อยา่งคร่าวๆ ดงัน้ี 

5.1)  การสร้างสารปฏิชีวนะเพื่อการควบคุมทางชีววธีิ 

5.2)  การรบกวนโดยใชเ้ส้นใย 

5.3)  Mycoparasitism ราท าลายราอ่ืนโดยการดูดกินอาหารจากรา 

https://www.google.co.th/search
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5.4)  Biotrophic parasites ราปรสิตจะเขา้ไปอาศยัในเซลล์เจา้บา้น 
โดยไม่มีการท าลายเซลลเ์จา้บา้น 

5.5)  Necrotrophic parasites ราปรสิตสร้างสารพิษมายบัย ั้งหรือ    
ฆ่าเซลลเ์จา้บา้น 

5.6)  การแข่งขนั พบทัว่ไปในธรรมชาติ ราชนิดหน่ึงเจริญไดดี้กวา่
ราอีกชนิดหน่ึง 

5.7)  Commensalism ราชนิดหน่ึงไดป้ระโยชน์แต่ไม่ก่อให้เกิด
ความสูญเสียกบัอีกชนิดหน่ึง 

10.4.2  ความสัมพนัธ์แบบเป็นศัตรูกัน 

ความสัมพนัธ์แบบน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ คือ 1) เช้ือราเป็นผู ้
ไดเ้ปรียบ และ 2) เช้ือราเป็นผูเ้สียเปรียบ สามารอธิบายความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

1)  เช้ือราเป็นผูไ้ด้เปรียบ มีเช้ือราหลายชนิดท่ีด ารงชีวิตเป็นปรสิต          
ผูล่้าเหยือ่ และการสร้างสารพิษออกมาท าลายส่ิงมีชีวติอ่ืน  

1.1)  เช้ือราด ารงชีวิตแบบ Parasitism เช้ือราหลายชนิดก่อโรคกบั
ส่ิงมีชีวติรวมทั้งเช้ือราดว้ยกนัเอง  

1.2)  เช้ือราด ารงชีวิตแบบ Predation เช้ือราหลายชนิดมีการสร้าง
โครงสร้างพิเศษส าหรับดกัจบัเหยือ่พวกหนอนตวักลม หรืออะมีบากินเป็นอาหาร 

1.3)  เช้ือราด ารงชีวิตแบบ Antagonism เป็นปรากฏการณ์ท่ีส่ิงมีชีวิต
ชนิดหน่ึงสร้างสารพิษข้ึนมารบกวนหรือท าลายการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตอ่ืน เช่น 
Trichoderma viridae สร้างสารยบัย ั้งการเจริญของเห็ด Fomes annosus ท่ีล าลายตน้ไม ้

2)  เช้ือราเป็นผูเ้สียเปรียบ เช้ือราอาจถูกส่ิงมีชีวิตอ่ืนใชเ้ป็นอาหารได้
เช่นกนั เรียกส่ิงมีชีวิตพวกน้ีว่า mycophagy เช่น การท่ี Virus เขา้ไปอาศยัอยู่ในรา 
นอกจากน้ียงัมีเช้ือแบคทีเรียและ Actinomycetes สร้าง antibiotic ออกมาฆ่ารา เช่น 
Enterobacter aerogenes  และ Bacillus subtilis สร้างสารตา้นเช้ือราก่อโรคเน่าในตน้แอป
เป้ิลจากเช้ือ Phytophthora cactorum 
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10.5  การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องราในระบบนิเวศ 

ใ น ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ห น่ึ ง ๆ  จ ะ มี ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ท น ท่ี อ ยู่ เ ส ม อ  เ ช่ น                    
การเปล่ียนแปลงฤดูกาล หรือการขาดแคลนอาหาร เป็นตน้ ส่ิงมีชีวิตจึงตอ้งปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดล้อมใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นไปตามกฏการคดัเลือกทางธรรมชาติ คือ       
จะมีส่ิงมีชีวติท่ีเหมาะสมท่ีสุดเท่านั้นท่ีสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสภาพแวดลอ้มแห่งหน่ึงได ้
ส่วนส่ิงมีชีวิตท่ีไม่เหมาะสมจะค่อยๆ ตายไป หรือเคล่ือนยา้ยหนีไป เม่ือสภาพแวดลอ้ม    
มีการเปล่ียนแปลงไปอีกส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกวา่ก็จะเขา้มาแทนท่ี ขบวนการดงักล่าวคือ 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ี (succession) ในสภาพธรรมชาติใดๆ ชุมชนของส่ิงมีชีวิตเร่ิมจาก
ส่ิงมีชีวิตแบบง่ายๆ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงแทนท่ีดว้ยส่ิงมีชีวิตท่ีสลบัซับซ้อนมากยิ่งข้ึน
จนกระทัง่ไดก้ลุ่มของส่ิงมีชีวติขั้นสุดยอด climax community ซ่ึงจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีต่อไปอีก ถือว่าอยู่ในภาวะสมดุล ส าหรับในกรณีของเช้ือรามีการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในสภาพแวดล้อมต่างๆ มากมาย เช่น ตามเศษซากไม้ กองขยะ หรือมูลสัตว ์         
ซ่ึงล้วนแต่มีความสัมพนัธ์ร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนหลายชนิด เช้ือรากลุ่มแรกท่ีเจริญเติบโต 
ส่วนใหญ่เป็นพวกราชั้นต ่า เช่นพวก Chytridiomycota และ Zygomycota เน่ืองจากพวกน้ี
ชอบอาหารท่ีมีขนาดโมเลกุลเล็ก เ ช่น น ้ าตาลหรือกรดอะมิโน ต่อมาเป็นพวก                  
ชอบสารอาหารโมเลกุลใหญ่ข้ึนตามล าดับซ่ึงเป็นเช้ือราในไฟลมั Ascomycota หรือ 
Deuteromycota สุดท้ายในไฟลมั Basidomycota ซ่ึงสามารถใช้สารอาหารโมเลกุล
ซบัซอ้นเป็น ลิกนิน หรือ hemicellulose เป็นตน้ (กิตติพนัธ์ุ,  2546;  นุกลู,  2551) 

 

10.6  ววิฒันาการของรา 

การศึกษาถึงสายวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  นอกเหนือจากการศึกษาโครงสร้าง
เซลล์ โครงสร้างสืบพนัธ์ุ จากซากดึกด าบรรพ์ แล้วปัจจุบนัยงัศึกษาลกัษณะล าดบัของ  
สารพนัธุกรรมคือ rRNA  โดยเฉพาะการใช้ขนาด 16S เป็นตวัก าหนดความแตกต่างใน     
ยคูาริโอต สามารถแบ่งกลุ่มส่ิงมีชีวิตทั้งหมดออกเป็น 2 Domian คือ Prokaryota และ 
Eucaryota เ ช้ือราถูกจัดอยู่ใน Eucaryota แต่เดิมนั้ นเช้ือราถูกจัดอยู่ในอาณาจักรพืช         
แต่ลักษณะการใช้อาหารของราเป็นตัวแบ่งแยกอย่างชัดเจน ซ่ึงเช้ือราไม่สามารถ
สังเคราะห์อาหารไดเ้อง เช้ือราเป็นเพียงผูย้อ่ยสลายเท่านั้น ในความแตกต่างของเช้ือรากบั
อาณาจักรสั ตว์นั้ น คือ  เ ช้ือราไม่ มี การเค ล่ือนท่ีและไม่ มี การสัง เค ราะห์ไลซี น                   
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เม่ือวิวฒันาการชั้นสูงของราส่วนใหญ่แฟลกเจลลาจะหายไป และเม่ือวิวฒันาการสูงข้ึน
ระยะจ านวนโครโมโซมเป็น n+n หรือ dikaryotic state พบได้ในราใน                      
ไฟลมัเบสิดิโอไมโคตา้ ส าหรับช่วงวิวฒันาการของเช้ือราไฟลมัต่างๆ โดยอาศยัขอ้มูล           
ซากดึกด าบรรพ ์พบว่า เช้ือราในไฟลมัไคตริดิโอมยัคอตา้มีปรากฏข้ึนมาก่อน แลว้จึงมี
เช้ือราในไฟลมัแอสโคมยัคอตา้และเบสิดิโอไมคอตา้ หลงัจากก าเนิดพืชบก ส่วนกลุ่มยีสต์
และเห็ดถือก าเนิดมาพร้อมกบัพืชท่ีมีเมล็ด (อนุเทพ,  2540) 

 

สรุป 

บทบาทท่ีส าคญัของเช้ือราส่วนใหญ่ในโซ่อาหารของระบบนิเวศต่างๆ ไม่ว่า    
บนบกหรือในน ้ า คือการด ารงชีวิตเป็นตัวกินซากของส่ิงมีชีวิต หรือ แซบโพรไฟท ์       
ท าหน้า ท่ี เ ป็นตัวสลายสารอินทรีย์ให้ เ ป็นสารอนินทรีย์ ซ่ึ ง เ ช้ือราน าไปใช้เ ป็น             
แหล่งพลังงานหรือสารอาหารท่ีจ าเป็น ท าให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารต่างๆ       
ในโซ่อาหาร อย่างไรก็ตามเช้ือราอาจพบรวมอยู่กับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในลักษณะท่ี              
ได้ประโยชน์ร่วมกันในภาวะพึ่ งพาอาศัย เช่น การอาศยัอยู่ร่วมกันระหว่างเช้ือรากับ        
รากพืชเรียกว่า ไมคอร์ไรซา หรือการอยู่ร่วมกันระหว่างราและสาหร่ายท่ีเรียกว่า             
ไลเคน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบเช้ือราด ารงชีพเป็นตวัเบียนแทก้บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเรียกว่า 
โฮสต ์เช่น แมลง หนอนตวักลม เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีราในระบบนิเวศเกิดจาก
เช้ือราในอนัดบัต ่าสุดเจริญเติบโตท่ีกินซากอาหารเช่น เศษใบไม ้ท่อนไม ้ซ่ึงเป็นกลุ่ม      
ราเมือก เม่ือเศษใบไมเ้กิดการเส่ือมสภาพจะมีราในอนัดบัสูงเร่ิมเขา้มาบุกรุกพื้นท่ีเพื่อท า
การย่อยสลายสารโมเลกุลขนาดเล็ก ท าให้เกิดรูปแบบการวิวฒันาการของราและแต่ละ
กลุ่มซ่ึงเร่ิมจาก ราเมือก ราน ้า ราขนมปัง ไปจนถึงเห็ดชนิดต่างๆ 
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ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ นิเวศวทิยาของฟังไจ 

2.  จงอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของรากับส่ิงมีชีวิตชนิดใดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ธรรมชาติมากท่ีสุด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11  

ความส าคญัของรา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

11.1  ความส าคญัของราในระบบนิเวศ 

11.2  ความส าคญัของราทางเศรษฐกิจ 

11.3  ประโยชน์ของรา 

11.4  โทษของรา 

สรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทปฏิบติัการท่ี 11 ราก่อโรค 

บทปฏิบติัการท่ี 14 การใชป้ระโยชน์จากรา 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1.  อธิบายความส าคญัของราในระบบนิเวศได ้

2.  อธิบายความส าคญัของราทางเศรษฐกิจได ้

3.  อธิบายประโยชน์ของราได ้

4.  อธิบายโทษของราได ้

5.  ตรวจหาและระบุชนิดราก่อโรคในสัตวห์รือมนุษยไ์ด ้

6.  คดัแยกราก่อโรคพืชในธรรมชาติ 

7.  จดัจ าแนกราก่อโรคพืชได ้

8.  อธิบายลกัษณะของพืชท่ีเป็นโรคอนัเน่ืองจากราได ้

9.  อธิบายลกัษณะสัณฐานวทิยาของราท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืชได้ 
10.  วนิิจฉยัโรคพืชตามทฤษฏี Koch’s postulate ได ้

11.  สามารถน ารามาท าเป็นอาหารได ้
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12.  สามารถท าเทมเป้จากถัว่เหลืองได 

13.  สามารถท าเมนูอาหารจากเทมเป้ได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1.  น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบรรยายประกอบ Power point presentation  

2.  อธิบายกรณีศึกษา หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาของบทเรียนตอบค าถามทา้ยบทเรียนในเน้ือหาหรือ      
ท าการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งใหผู้ส้อนตรวจใหค้ะแนน 

4.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนตรวจหาและระบุชนิดราก่อโรคในสัตวห์รือมนุษยไ์ด ้

5.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนคดัแยกราก่อโรพืชในธรรมชาติได ้

6.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียน วนิิจฉยัโรคพืชตามทฤษฏี Koch’s postulate ได ้

7.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนน ารามาท าเป็นอาหารได้ 
8.  การท าปฏิบติัการ ผูเ้รียนท าเมนูอาหารจาก เทมเป้ได ้

9.  ผูเ้รียนประกวดอาหารจากเทมเป้ ในโครงการประกวดอาหารเทมเป้ประเทศ
อาเซียนอินโดนิเซีย ได ้

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  Power Point แสดงหวัขอ้เน้ือหาในบทเรียน 

2.  เอกสารประกอบการสอนราวทิยา และคู่มือปฏิบติัการราวทิยา 

3.  วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 

4.  โครงการประกวดอาหารเทมเป้ประเทศอาเซียนอินโดนิเซีย 

5.  ตวัอยา่งเส้นผม เล็บ หรือขนของสัตวท่ี์เป็นโรคจากเช้ือรา 

6.  ตวัอยา่งพืชชนิดต่างๆ ท่ีเป็นโรคจากเช้ือรา  
7.  ตวัอยา่งราท าเทมเป้  
8.  ถัว่เหลืองผา่ซีก 
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การวดัและการประเมนิผล 

การวดัผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียน 

2.  ส่งค าตอบทา้ยบทเรียนและส่งการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  เขา้ร่วมโครงการประกวดอาหารเทมเป้ประเทศอาเซียนอินโดนิเซีย 

4.  ส่งเทมเป้ 

5.  ส่งอาหารท่ีท าจากเทมเป้ 

6.  ส่งตารางบนัทึกผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

7.  ส่งผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการ 

8.  ส่งค าตอบทา้ยบทปฏิบติัการ 
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การประเมนิผล 

1.  ตอบค าถามผูส้อนในระหวา่งเรียนถูกตอ้งไม่นอ้ยกาวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

2.  ตอบค าถามทา้ยบทเรียนและการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่  
80 เปอร์เซ็นต ์

3.  เขา้ร่วมโครงการประกวดอาหารเทมเป้ประเทศอาเซียนอินโดนิเซีย ไดค้ะแนน
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

4.  เทมเป้สด ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

5.  อาหารท่ีท าจากเทมเป้ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

6.  ราก่อโรคท่ีบริสุทธ์ิในอาหารวุน้เอียงพร้อมระบุชนิดของราก่อโรคไดถู้กตอ้ง 
ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

7.  ตารางบนัทึกผลการทดลองท่ีถูกตอ้งในแต่ละบทปฏิบติัการ ไดค้ะแนน         
ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

8.  ผลการสรุปและวจิารณ์ผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบติัการท่ีไดท้  า             

ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์

9.  ตอบค าถามทา้ยบทปฏิบติัการถูกตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์



243 

 

บทที ่11  

ความส าคญัของรา 

รามีความส าคญัทั้งในด้านท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษ มีการด ารงชีวิตเป็น        
ผู ้ย่อยสลายในธรรมชาติ ราสามารถย่อยสลายอินทรียว ัตถุ เชิงซ้อนต่างๆ จนได้
สารประกอบอินทรียอ์ยา่งง่าย ซ่ึงโมเลกุลอนินทรียส่ิ์งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่ราหลายชนิดจะเป็นสาเหตุส าคญัท าให้เกิดโรคในพืช สัตว ์
รวมทั้งมนุษย ์แต่ราก็มีประโยชน์หลากหลายเช่น ยีสตน์ ามาใชใ้นอุตสาหกรรมการหมกั
โดยเฉพาะการท าขนมปัง ไวน์ และเบียร์ ราบางชนิดน ามาท าเนยแข็ง ซอสถั่วเหลือง      
เต้าเจ๊ียว บางชนิดน ามาผลิตยาเช่น ราถั่งเช่า เป็นต้น นอกจากน้ียงัความส าคัญใน          
ดา้นการศึกษา การวจิยั ไปจนถึงการประยกุตด์า้นเทคโนโลยชีีวภาพ (ธรีศกัด์ิ, 2556) 

11.1  ความส าคญัของราในระบบนิเวศ 

บทบาทท่ีส าคัญของเช้ือราส่วนใหญ่ในโซ่อาหารของระบบนิเวศต่างๆ              
ไม่วา่บนบกหรือในน ้ า คือการด ารงชีวิตเป็นตวักินซาก (saprobe) ของส่ิงมีชีวิต ท าหนา้ท่ี
เป็นตวัสลายสารอินทรีย ์(decomposer) ท่ีอยู่ในซากของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นไดเ้ป็นสสาร
ต่างๆ ซ่ึงเช้ือราและส่ิงมีชีวิตอ่ืนสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งพลงังาน หรือสารอาหารท่ี
จ าเป็น ท าให้เกิดการหมุนเวียนของสสารต่างๆ ในโซ่อาหาร เช้ือรามีบทบาทในฐานะ       
ผูย้่อยสลายประจ าโลก ส่งผลดีต่อเศษซากอินทรียวตัถุทั้งหลายเน่าเป่ือยผุพงักลบัคืนไป
เป็นดินกลายเป็นแหล่งอาหารของพืชต่อไปอยา่งไรก็ตามแมว้า่กระบวนการเน่าเป่ือยผุพงั
จะไม่ไดเ้กิดมาจากเช้ือราชนิดเดียวกนั แต่ก็ถือว่ามีบทบาทท่ีเด่นมากท่ีสุด โดยเฉพาะใน
ซากอินทรียวตัถุท่ีมีสารเคมีซับซ้อน เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และไคติน    
เป็นตน้ ปัจจุบนัน้ีมีการคดัเลือกเช้ือราท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายอินทรียวตัถุท่ี
เฉพาะเจาะจงลงไปหรือสามารถยอ่ยสารเคมีไดห้ลายชนิดมาเป็นตวัเร่งในกองขยะเพื่อให้
มีการยอ่ยสลายไดเ้ร็วกวา่การปล่อยใหเ้กิดตามธรรมชาติซ่ึงมีการผลิตออกมาจ าหน่ายเป็น
หัวเช้ือจุลินทรีย์ (microbial seed) ในระดับอุตสาหกรรมแล้ว นอกจากนั้ นเช้ือรา         
หลายชนิดไดถู้กน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการช่วยเปล่ียนแปลงรูปของธาตุอาหารพืช 
เ ช่น เปล่ียนจากรูปท่ี เ ป็นสารอินทรีย์ไปเป็นสารอนินทรีย์ เ รียกกระบวนการ                     
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น้ีว่า mineralization เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช บางชนิดมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณ  
ธาตุอาหารพืชทางออ้มโดยช่วยละลายธาตุอาหารท่ีอยู่ในสภาพสารประกอบอนินทรีย ์     
ท่ีไม่ละลายน ้ า โดยการสร้างกรดอินทรียห์รือกรดอนินทรียบ์างชนิดท่ีเหมาะสมท าให้พืช
เจริญเติบโตไดดี้ยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีการคดัแยกเช้ือราท่ีมีประโยชน์ในการปลูกพืชและน ามา
ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพในเชิงพาณิชย์บ้างแล้ว  เช่น Aspergillu  awamo และ                    
Penicillium  bilaji เป็นตน้ (ธงชยั มาลา, 2546) อยา่งไรก็ตามเช้ือราอาจพบรวมอยูก่บั
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ในลกัษณะท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัในภาวะพึ่งพากนั เช่น การอาศยัอยู่
ร่วมกนัระหว่างเช้ือราในไฟลมั Basidiomycota หรือ Ascomycota หรือ Zygomycota     

กบัรากพืชชนิดต่างๆ ในลกัษณะ Mycorrhiza โดยทั้งเช้ือรา และ พืชต่างๆ ได้พึ่ งพา
สารอาหารจากกนัและกนั หรือ การอยูร่วมกนักบัสาหร่ายหรือ Cyanobacteria ของเช้ือรา
ไฟลัม Ascomycota และ Basidiomycota ในรูปของนิคมส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกว่า ไลเคน 
นอกจากน้ียงัพบเช้ือราท่ีด ารงชีวิตเป็นตวัเบียนแท้ท่ีจ  าเป็นต้องอาศยัสารอาหารจาก
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนหรือ host ในการด ารงชีวิต ซ่ึงเช้ือราเหล่าน้ียงัมีคุณสมบติัเป็นจุลชีพก่อโรค
ใน host ท่ีอาศยัอยูด่ว้ย และในเช้ือราบางชนิดนอกจากเป็นตวักินซากแลว้ยงัสามารถเป็น  
ผูล่้าหนอนตวักลม  แมลงขนาดเล็ก และจุลินทรียก์ลุ่มอ่ืน เช่น แบคทีเรีย ความส าคญัของ
เช้ือราต่อมนุษย์ในด้านประโยชน์ของโทษ สร้างผลตอบแทนมูลค่ามหาศาลและ            
ในท านองเดียวกนัก็ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลเช่นกนั ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัชีววิทยาของเช้ือราเบ้ืองตน้ท าให้สามารถน าไปประยุกต์เพื่อการศึกษาต่อหรือ   
เพื่อประกอบอาชีพเก่ียวขอ้งเช้ือราต่อไปไดใ้นอนาคต (กิตติพนัธ์ุ, 2546; เกษม, 2537; ชุลี, 
2546; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; 

สาวติรี, 2549; สุนดัดา, 2553; ส านกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540 ;อนงค ์และคณะ, 2551; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Cowan, 2015; Cowan & Talaro, 2006; Nash III, 2008; Nicklin et al., 1999; Norton, 

1981; Pelczar, Chan, &  Krieg, 1986; Tortora, Funke & Case, 1995) 

11.2  ความส าคญัของราทางเศรษฐกจิ 

เช้ือราสามารถเปล่ียนวตัถุดิบราคาถูกให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึน
หลายอย่างในระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ เป็นท่ีทราบกันดีว่าการผลิตอาหารและ       
สารผลิตภณัฑ์จากเช้ือรา (fungal metabolites) ได้ท ากันมาเป็นเวลาหลายพนัปีแล้ว 
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ปัจจุบนัขยายก าลงัการผลิตเป็นระดบัอุตสาหกรรมท าให้สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เป็นอันมาก ซ่ึงในระดับน้ีจ า เ ป็นต้องใช้ความ รู้ด้าน อ่ืนๆ เข้ามา ร่วมด้วย เ ช่น                 
ดา้นวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ ตวัอย่างบทบาทของเช้ือราในดา้นน้ีท่ีรู้จกักนัดี  
(กิตติพนัธ์ุ, 2546; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สม
จิตร, 2552; สาวิตรี, 2549; สุนัดดา, 2553; ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน               
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Cowan, 2015; Cowan & Talaro, 2006; Nash III, 2008; Nicklin et al., 1999; Norton, 

1981; Pelczar, Chan, &  Krieg, 1986; Tortora, Funke & Case, 1995)ไดแ้ก่ 

11.2.1  ยสีต์ท าขนมปัง (Baker yeast) 
ส่วนใหญ่เป็นยีสต์ในจีนัส Saccharomyces cerevisiae ใช้อาหาร

เพาะเล้ียงท่ีไดว้ตัถุดิบทางธรรมชาติ เช่น กากน ้ าตาล น ้ าแช่ขา้วโพด เป็นตน้ ท าการเติม
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่างๆ เช่น แมกนีเซียม สังกะสี วิตามินบี 1 และวิตามินบี 5 เป็นตน้ 
จากนั้นท าการเพาะเล้ียงในถงัหมกัท่ีมีการเติมอากาศเพื่อให้ไดจ้  านวนเซลล์มากท่ีสุดและ
ไม่เปล่ียนไปเป็นแอลกอฮอล์ผลผลิตท่ีไดใ้นรูปแบบตวัเซลล์จะเก็บรักษาไดท้ั้งแบบสด 
(fresh yeast) หรือแห้ง (active dry yeast) ยีสต์ท าขนมปังมีบทบาทส าคญัในขั้นตอน     
การท าขนมปังหรือขนมอบอ่ืนๆ โดยเป็นตวัการท าให้แป้งเกิดการเพิ่มปริมาตรเป็น        
ผลมาจากการพองตวัเม่ือเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระหว่างการหมกัแป้งกบัยีสต ์
นอกจากน้ียงัมีส่วนท าใหข้นมปังมีกล่ินรส และคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากข้ึน 

11.2.2  โปรตีนเซลล์เดียว (Single cell protein) 
หมายถึงจุลินทรียท่ี์มีปริมาณโปรตีนภายในเซลล์สูง สามารถน ามาใช้

เป็นอาหารเสริมไดซ่ึ้งไม่เพียงมีเฉพาะโปรตีนเท่านั้น ยงัมีสารอาหารท่ีมีคุณค่าแก่ร่างกาย
อีกหลายชนิดโดยเฉพาะพวกวิตามินและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพบางชนิดท่ีมีประโยชน์
เป็นยารักษาโรค โดยปกตินิยมน ามาใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว ์ในกรณีเช้ือรา     
มกันิยมใชย้สีตม์าผลิตมากกวา่ราเส้นใย ส าหรับยีสตท่ี์ผลิตมาเป็นอาหารมนุษยจ์ะเรียกวา่ 
food yeast ส่วนยสีตท่ี์ผลิตมาเป็นอาหารสัตวเ์รียกวา่ feed หรือ fodder yeast การเพาะเล้ียง
ยีสต์กลุ่มน้ีท ากันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นเดียวกับยีสต์ขนมปัง บางชนิด               
ก็เพาะเล้ียงในน ้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงนอกจากได้อาหารโปรตีนแลว้ยงัช่วย
จ ากัดน ้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมให้สะอาดข้ึนอีกด้วยแต่นิยมใช้เป็นอาหารสัตว ์
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ตวัอย่างยีสต์ท่ีน ามาผลิตโปรตีนเซลล์เดียว ได้แก่ Candida utilis, C. tropicalis, 

Rhodotorula  gracilis และ Saccharomyces spp. 

11.2.3  อาหารหมักดองจากเช้ือรา 

มนุษยไ์ดพ้ฒันาอาหารท่ีไดจ้ากเช้ือราหรือไดจ้ากกระบวนการหมกัของ
เช้ือราหลายชนิด โดยเฉพาะทวีปเอเชียมีอาหารและเคร่ืองปรุงรสอาหารจากประเทศจีน
แล ะญ่ี ปุ่ น  ท่ี เ ป็ น รู้จัก กันแพร่หล า ย  ไ ด้แ ก่  ซี อ้ิ ว  เต้า เ จ้ี ย ว  และ มิ โซ  ใช้ เ ช้ือรา                
Aspergillus oryzae ในการหมกัโปรตีนจากถัว่เหลืองท าให้ได้เคร่ืองปรุงรสอาหาร           
ท่ีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อร่อยข้ึนแต่ยงัช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารจากโปรตีนและ
วติามินบางชนิดอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี เทมเป้ (Tempeh) เป็นอาหารพื้นเมืองจากประเทศ
อินโดนิเซีย ซ่ึงส่วนใหญ่ใชถ้ัว่เหลืองท าการหมกักบัเช้ือรา Rhizopus  spp. มีรสชาติคลา้ย
เน้ือสัตวแ์ละมีคุณค่าทางอาหารสูงจากกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นซ่ึงมีครบทุกชนิด นอกจากน้ียงั
อุดมไปดว้ยสาร isoflavones และ soy saponins ซ่ึงมีสรรพคุณช่วยบ ารุงกระดูก ลดอาการ
ขา้งเคียงของผูห้ญิงวยัหมดประจ าเดือน และช่วยลดความเส่ียงจากโรคหัวใจและมะเร็ง
บางชนิดไดอี้กดว้ย ส่วนอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีได้จากเช้ือราท่ีรู้จกักนัดี ได้แก่ ไวน์ 
เบียร์ และสุราหมกัซ่ึงใช้เช้ือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นตวัการผลิตท่ีส าคญั 
ในขณะท่ีเหลา้บางชนิดท่ีใชแ้ป้งเป็นวตัถุดิบตั้งตน้จ าเป็นตอ้งมีการใชเ้ช้ือราบางชนิด เช่น                    
Aspergillus oryzae ช่วยย่อยให้เป็นน ้ าตาลก่อน จากนั้นจึงใช้เช้ือยีสต์มาท าการหมกั
เปล่ียนน ้าตาลใหก้ลายเป็นแอลกอฮอล ์ตวัอยา่งเช่น สาเก อุ หรือสาโท เป็นตน้ 

11.2.4  แอลกอฮอล์เพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิ (Gasohol) 
แอลกอฮอล์ประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหมักสารอาหาร           

ท่ีมีน ้ าตาลสูง เช่น อ้อยหรือสารอาหารท่ีมีแป้งมากแล้ว เช่น มนัส าปะหลัง ซ่ึงจะตอ้ง      
ท าการเปล่ียนแป้งให้กลายเป็นน ้ าตาลก่อนโดยใช้กระบวนการทางเคมีหรือใช้จุลินทรีย์
ส่วนมากเป็นเช้ือรา เช่น Mucor  indicus   ท่ียอ่ยแป้งให้กลายเป็นน ้ าตาลก่อน ขั้นตอนน้ี
เรียกวา่ Saccharification หลงัจากนั้นจึงใชเ้ช้ือยีสตโ์ดยเฉพาะ Saccharomyces spp. ท าให้
เกิดกระบวนการหมกัน ้ าตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ภายในถงัหมกัขนาดใหญ่ท่ีควบคุม
ปัจจยัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัยีสต์ โดยทัว่ไปอาจจะมีการหมกัแอลกอฮอล์เป็นแบบกะ 
(batch fermentation) หรือแบบต่อเน่ือง (continuous -fermentation) โดยการหมกัแบบ
แรกนิยมกบัแอลกอฮอล์ท่ีใชเ้ป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืม เช่น ไวน์ หรือสุราหมกั ส่วนแบบ
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หลงัใช้กบัแอลกอฮอล์ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงจากชีวภาพ (biofuel) ในกรณีใช้เป็นเช้ือเพลิง
เรียกว่า แก๊สโซฮอล (gasohol) ซ่ึงมาจากการผสมค าสองค า คือ gasoline และ alcohol 

ส่วนแอลกอฮออล์ ท่ีใช้ เ ป็นเอทานอลท่ีความบริสุทธ์ิ สูงตั้ งแ ต่  99.5เปอร์ เซ็นต ์             

(โดยปริมาตร) การผลิตแก๊สโซฮอลโดยได้มีการใช้เอทานอลผสมกับน ้ ามนัเบนซิน        
ในสัดส่วนตั้งแต่ 10-20เปอร์เซ็นต์ (เรียกน ้ ามนั E10-E20) และในอนาคตอนัใกลน้ี้จะมี
การใช้อตัรส่วนผสมท่ีสูงถึง 85เปอร์เซ็นต์ (E85) จนถึงการใช้แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิเป็น
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงในปัจจุบนัประเทสไทยก าลงัเร่งส่งเสริมการผลิตแก๊สโซฮอลกนัมาก
ข้ึนเพื่อทดแทนการน าเขา้น ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีมีราคาแพงมากข้ึน ในบางประเทศ เช่น 
บราซิลมีการใชน้ ้าแก๊สโซฮอลกนัมานานหลายสิบปีแลว้ 

11.2.5  ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) 
นับตั้ งแต่การค้นพบยาปฏิชีวนะเพนิซิลินโดย Alexander Flaming         

ในปี ค.ศ. 1892 ก็มีการศึกษากนัอยา่งมากมายเพื่อคน้หายาชนิดใหม่ ปัจจุบนัมีมากกว่า 
4,000 ชนิด ซ่ึงมีทั้งท่ีไดจ้ากจุลินทรียช์นิดต่างๆ แลว้ ก็ยงัมีการน าสารเคมีสังเคราะห์ข้ึนมา
เองผสมเพื่อใหไ้ดย้าปฏิชีวนะชนิดใหม่เรียกวา่ ยาปฏิชีวนะก่ึงสังเคราะห์ ทุกวนัน้ีการผลิต
ยาปฏิชีวนะในระดับอุตสาหกรรม  มากว่า 50 ชนิด ขั้นตอนการผลิตยาปฏิชีวนะ             
แต่ละชนิดก็จะเร่ิมจากการคดัเลือกสายพนัธ์ุของเช้ือจุลินทรียจ์ากธรรมชาติทั้ง เช้ือรา 
แบคทีเรีย แอคติโนมยัซีท และสาหร่าย เพื่อตรวจหาคุณสมบติัในการสร้างสารปฏิชีวนะ 
โดยใช้จุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของโรคท่ีต้องการจะควบคุมมาเป็นตวัทดสอบ เม่ือได้     
สายพันธ์ุท่ีต้องการแล้วน ามาศึกษาหาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง          
ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร จ า ก นั้ น ก็ น า ม า ข ย า ย ก า ร เ พ า ะ เ ล้ี ย ง ใ ห้ มี ป ริ ม า ณ ม า ก ข้ึ น                         
จนเป็นอุตสาหกรรม 

11.2.6  ผลติภัณฑ์สารเคมีอืน่ๆ ทีไ่ด้จากเช้ือรา 

ไดมี้การน าตวัเช้ือราและผลิตภณัฑ์ท่ีเช้ือรามาพฒันาเป็นอาหาร ยารักษา
โรค สารเคมีตั้ งต้นหรือตวักระตุ้นในกระบวนการผลิตสารอ่ืนๆ กันอย่างกวา้งขวาง 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัไดมี้การคน้พบสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพใหม่ๆ ข้ึนมากมาย   
บางชนิดใชป้ระโยชน์ในดา้นการรักษาโรคท่ีรักษายากๆ เช่น โรคมาเลเรีย วณัโรค เป็นตน้ 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากเช้ือราน้ี มีมากมายหลายชนิดดงัรวบรวมไวใ้นตารางท่ี 11.1 

ตวัอยา่งเช้ือราท่ีเจริญในหนอนผีเส้ือ (catapillar fungus, Cordycep   sinensis) ผลิตภณัฑ์ท่ี
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สกดัจากเช้ือราชนิดน้ีใช้เป็นยาบ ารุงสุขภาพมีจ าหน่ายอย่างกวา้งขวาง ภาษาจีนเรียกว่า    
ถัง่เช่า ใชบ้ริโภคโดยตรงหรือมีการใชเ้ป็นส่วนผสมในยาหรือ ในอาหารเช่น ซุปไก่สกดั 
เป็นตน้ 

ตารางที ่11.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารเคมีอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากเช้ือรา 

ประเภทผลติภัณฑ์ ชนิดของเช้ือรา การใช้ประโยชน์ 

กรดซิตริก Aspergillus spp. (A.  niger) สารปรุงแต่งรส น ้าหมึก สี ผสมในยา
รักษาโรค และเคลือบดา้นหลงักระจก 

เอธิลแอลกอฮอล์ Saccharomyces cerevisiae สารท าละลายวตัถุดิบในการผลิตอีเทอร์ 
เอสเทอร์ กรดอะซีติก และยางสังเคราะห์ 

ไขมนั Penicillium spp. และยสีต์
หลายสายพนัธ์ุ  

ใชท้  าสบู่ และเป็นอาหาร 

ราน ้าหลายชนิด เช่น 

Thraustochytium spp. และ 
Schizochytrium  spp. 

กรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ linolenic acid 

หรือ โอเมกา้ 3 

ยารักษาโรค 

Ergot alkaloid 

Claviceps purpurea ยาบีบมดลูก ใชใ้นหญิงคลอดยากและยงั
มีผลท าใหม้ดลูกคืนตวัเร็วข้ึน นอกจากน้ี
ยงัใชรั้กษาโรคปวดหวัจากไมเกรน 

ยารักษาโรค 

Cordycepin 

Cordycep   sinensis เป็นส่วนผสมท่ีส าคญัในยาแผนโบราณ
ของจีน มีฤทธ์ิคลา้ยโสม ช่วยบ ารุง
ร่างกายหลายระบบโดยเฉพาะทางเพศ 

วติามิน B12 Ashbya  gooypi เสริมคุณค่าทางอาหารและช่วยในการ
รักษาโรคบางชนิด 

เบตา้คาโรทีน Blaskeslea trispora สารตั้งตน้ของวิตามิน A สารท่ีท าใหเ้กิด
สีเหลืองใชอุ้ตสาหกรรมเนยและขนมปัง 

ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Enzyme_food_th.htm 

 

http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Enzyme_food_th.htm
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ตารางที ่11.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารเคมีอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากเช้ือรา (ต่อ) 

ประเภทผลติภัณฑ์ ชนิดของเช้ือรา การใช้ประโยชน์ 

เอนไซมอ์ะไมเลส Aspergillus  spp. ใชย้อ่ยแป้งใหก้ลายเป็นน ้าตาลใน
อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลแ์ละใช้
ท าลายแป้งในอุตสาหกรรมทอผา้และ
อาหาร 

เอนไซมโ์ปรติเอส Aspergillus  spp. 

Penicillium  roqueforti 

Agaricus  campestris 

ช่วยยอ่ยโปรตีนท าใหเ้น้ือนุ่ม ก าจดัรสขม 
ใชแ้ทนเรนนินในอุตสาหกรรมเนย ช่วย
รักษาความเยน็ของเบียร์ และช่วยลด
ความยดืหยุน่ของโปรตีนกลูเตนใน
อุตสาหกรรมท าขนมปัง 

ท่ีมา:  ดดัแปลงจาก http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Enzyme_food_th.htm 

11.3  ประโยชน์ของรา (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543;       

นุกูล, 2551; วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos & Mims, 1979; 

Cowan, 2015; Cowan & Talaro, 2006; Nash III, 2008; Nicklin et al., 1999; Norton, 

1981; Pelczar, Chan, &  Krieg, 1986; Tortora, Funke & Case, 1995) 

11.3.1  เช้ือราท่ีใชเ้ป็นอาหาร ของมนุษยห์รือสัตวโ์ดยตรงท่ีรู้จกักนัมานานคือ 
เห็ด ในธรรมชาติมีเห็ดหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษ การจ าแนกเห็ดกินได้กับ     
เห็ดพิษ จะอาศยัลกัษณะรูปร่างโครงสร้างประกอบกบัขอ้มูลความจ าท่ีบอกเล่าต่อๆ กนัมา
เป็นหลกั เห็ดกินได ้เป็นพืชส าคญัชนิดหน่ึงของป่าไมใ้นประเทศไทย โดยปกติพบไดใ้น
ป่าทัว่ไปของประเทศพบมากในฤดูฝน ใชใ้นการท าอาหารท าไดห้ลายต ารับ และมีรสชาติ
อร่อย บางชนิด  ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคไดปั้จจุบนัไดมี้การพฒันาการเพาะเล้ียงเห็ด
หลายชนิดเช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู แต่ก็มีเห็ดอีกหลาย
ชนิดท่ีมีราคาแพงและน่าจะพฒันาให้มีการเพาะเล้ียงเป็นอาชีพต่อไป เช่น เห็ดโคน หรือ 
เห็ดปลวก เป็นตน้  

11.3.2  เช้ือราท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ขนมปังมีการใช้
ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae ช่วยท าให้เกิดการฟูน่ิม ปลาร้า ปลาส้ม แหนม เตา้เจ้ียว 

http://www.tistr-foodprocess.net/download/article/Enzyme_food_th.htm
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เทมเป้ โชยุ และซีอ๊ิว จะมีเช้ือราในสกุล Aspergillus, Rhizopus หรือ Mucor เก่ียวขอ้งใน
ขั้นตอนการย่อยสลายสารประกอบโปรตีนในการหมกั เนยแข็ง ท่ีมีการบ่มเพื่อให้มี
รสชาติและลกัษณะเฉพาะ เคร่ืองด่ืมท่ีมีเช้ือราเก่ียวขอ้ง เช่น ไวน์และแชมเปญ เบียร์ สาเก 
สาโท คีเฟอร์ คูมิน เป็นนมเปร้ียว 

11.3.3  เช้ือราท่ีใช้ในการผลิตวิตามิน เช่น ไบโอติน ไนอะซิน  กรดโฟลิก         
กรดแพนโทเทนิก ไรโบฟลาวินและอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์จะใช้เช้ือราในรูปของเซลล ์    
ท่ีท  าใหแ้หง้ ใชเ้ติมผสมลงไปในอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าวิตามินดงักล่าว และโดยมากมกัใช้
กับอาหารสัตว์ เ ช้ือรา ท่ี นิยมใช้  คือก ลุ่มยีสต์ ท่ี ใช้ผ ลิตโปรตีนเซลล์ เ ด่ียว  เ ช่น              
Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae และ Kluyveromyces fragilis 

11.3.4  เช้ือราท่ีใชใ้นดา้นยา และ ผลิตสารปฏิชีวนะ สารปฏิชีวนะท่ีมนุษยค์น้พบ
คร้ังแรกคือ Penicillin จากเช้ือรา Penicillium notatum จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัมีรายงาน   
การคน้พบสารปฏิชีวนะและสารต่างๆ ท่ีใชรั้กษาโรค หรืออาการผิดปกติ อีกหลายชนิดท่ี
ผลิตจากเช้ือรา 

11.3.5  เช้ือราท่ีใชใ้นการผลิต Steroid ซ่ึงเป็นสเตอรอยด์พวก ergot alkaloid ซ่ึงมี
คุณสมบติัคลา้ยฮอร์โมน จากเช้ือ Claviceps spp.  

11.3.6  เช้ือราท่ีใชใ้นการผลิตเอนไซม์ ซ่ึงเอนไซมท่ี์ผลิตไดจ้ากราถึง 106 ชนิด 
รายงานจาก American Type Culture Collections ปี 1987 มีเอนไซมห์ลายชนิดท่ีใชเ้ช้ือรา
ผลิตในระดบัอุตสาหกรรมเช่น amylase cellulase chitinase catalase hemicellulose       

เป็นตน้ 

11.3.7  เช้ือราท่ีใชใ้นการผลิต Organic acid กรดอินทรียท่ี์ผลิตโดยเช้ือรา ไดแ้ก่ 
กรดซิตริก   กรดกลูโคนิก  กรดอิทาโคนิก กรดมาลิก เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตไดจ้าก  
เช้ือรา Aspergillus niger 

11.3.8  เช้ือราท่ีใช้ในการผลิต Ethanol คือ Saccharomyces cerevisiae             
เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเป็นเช้ือเพลิงเพื่อเป็นพลงังานทดแทน หรือใช้ในกระบวนผลิตใน             
ระดบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

11.3.9  เช้ือราท่ีใชใ้นการผลิต คาร์โบไฮเดรต สารประกอบคาร์โบไฮเดรตบาง
ชนิดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ มกัอยู่ในรูป Polysaccharide 

ไดแ้ก่ pullulan, scleroglucan elsinan baker’s yeast เป็นตน้ 
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11.3.10  เช้ือราท่ีใช้ประโยชน์ดา้น เกษตรกรรม ใช้ในการผลิตสารควบคุม       
การเติบโตของพืช เช่น กรดจิบเบอเลนริน ไซโทไคนิน ออกซิน กรดแอ็บไซซิก เอทิลีน 
เป็นตน้ 

11.3.11   เช้ือราท่ีใชเ้ป็นตวัควบคุมโดยชีววิธี เช้ือราด ารงชีวิตเป็นตวัเบียนแท ้  
เช้ือราบางชนิดยงัมีคุณสมบติัเป็นจุลชีพก่อโรคใน host ท่ีมนัอาศยัอยูด่ว้ยเช้ือราบางชนิด
นอกจากเป็นตัวกินซากแล้วย ังสามารถเป็นผู ้ล่า  หนอนตัวกลม แมลงขนาดเล็ก                 
ท่ีก่อโรคพืชไดอี้กดว้ย 

11.3.12  เช้ือราท่ีใชใ้นการตดัแต่งยีนและผลิตสารต่างๆ โดยเฉพาะพวกเอนไซม์                    
แหล่งผลิตสารเหล่าน้ีตามธรรมชาติมีน้อยมากหรือมีปัญหาในการแยกจากแหล่งผลิต               
วิธีการตดัแต่งยีนเพื่อควบคุมสร้างสารต่างๆ ท่ีตอ้งการ จากเช้ือราหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ        
มาต่อเขา้กบัสารพนัธุกรรมเช้ือราท่ีท าหน้าท่ีเป็น host และจะน าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตสารดงักล่าว ปัจจุบนัเช้ือราท่ีตดัแต่สารพนัธุกรรมในการผลิตสารต่างๆ เช่น อินซูลิน 
อินเตอร์ฟีรอน วคัซีนตบัอกัเสบ เรนเนต อะไมเลส เป็นตน้ 

11.3.13  ผูย้่อยสลาย รามีบทบาทในฐานะผูย้่อยสลายประจ าโลก เป็นผลดีให ้                       
เศษซากอินทรียวตัถุทั้งหลายเน่าเป่ือยผุพงักลบัคืนไปเป็นดินกลายเป็นแหล่งอาหารของ
พืชต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการเน่าเ ป่ือยผุพังจะไม่ได้เ กิดจากเช้ือรา             
ชนิดเดียวกนั แต่ถือว่ามี บทบาท่ีเด่นมากท่ีสุด โดยเฉพาะในซากอินทรียวตัถุท่ีมีสารเคมี
ซบัซอ้น เช่น ลิกนิน และไคติน  เป็นตน้ 

11.4  โทษของรา 

ราหลายชนิดมีบทบาทส าคญัก่อให้เกิดโรคกบัมนุษย ์สัตว ์และพืช และท าลาย
เคร่ืองใช้ จากการศึกษาพบราท่ีปนเป้ือนในอาหารไดแ้ก่ Aspergillus flavus ในผลส้มโอ 
A. fumigatus และ A. niger บนขนมปัง A. ocharceus บนเมล็ดถัว่ Eurotium chevalieri 

และ Eurotium amstelodami บนขนมปัง ขนมชั้นและขา้วสุก ราท่ีเจริญบนกระดาษไดแ้ก่ 
Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporiodes, Memnoniella echinata และ 
Stachybotrys atra และราท่ีสร้างสปอร์จ านวนมากปนเป้ือนในอากาศได้แก่            
Aspergillus fumigatus ราดงักล่าวจะสร้างสารพิษท่ีมี ผลต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตว ์   
ท่ีบริโภคอาหารท่ีมีราปนเป้ือน ตวัอยา่งสารพิษจากเช้ือรา (mycotoxin) ไดแ้ก่ aflatoxin, 

ochratoxin, patulin, fumonisin B1, trichothecenes, T-2 toxin, deoxynivalenal (DON), 
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zearalenone, satratoxins, verrucarins และ roridins นอกจากน้ียงัมีราท่ีมีความส าคญัต่อ
สุขภาพได้แก่ Pseudoallescheria boydii ท าให้เกิดโรค กับคนท่ีเกิดอุบัติเหตุ                 
ทางรถยนตแ์ละจมน ้ า ราจะเขา้สู่ระบบหายใจท าให้หู ตา อกัเสบ และเกิดโรคกบัระบบ
ประสาท   ราAspergillus fumigatus สาเหตุโรค aspergillosis ท่ีปอดของคนและนกรวมทั้ง                         
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิดอ่ืน ราท่ีสร้างสารพิษก่อให้เกิดโรคผิวหนงัและเกิดเป็นพิษในท่อ
น ้ าดีในแกะไดแ้ก่ Pithomyces chartarum และ Stachybotrys chartarum ท าให้เกิดอาการ
ตกเลือดในมา้ (กิตติพนัธ์ุ, 2546; นงลกัษณ์ และ ปรีชา, 2554; นิวฒั, 2543; นุกูล, 2551; 

วิจยั, 2546; สมจิตร, 2552; อนุเทพ, 2540 ; Alexopoulos & Mims, 1979; Cowan, 2015; 

Cowan & Talaro, 2006; Nash III, 2008; Nicklin et al., 1999; Norton, 1981; Pelczar, 

Chan, &  Krieg, 1986; Tortora, Funke & Case, 1995) ความส าคญัของราก่อโรคจะได้
กล่าวดงัต่อไปน้ี 

11.4.1  ราก่อโรคมนุษย์และสัตว์ 

เ ช้ื อ ร า ท่ี ก่ อ โ ร ค ใ น สั ต ว์ แ ล ะ ม นุ ษ ย์  ตัว อ ย่ า ง เ ช่ น  โ ร ค ก ล า ก 

(Dermatophytosis, tinea, ringworm) เป็นโรคติดเช้ือราบริเวณผิวหนงัชั้นนอกของร่างกาย 

มีสาเหตุมาจากราในกลุ่ม Dermatophytes สามารถท าให้เกิดพยาธิสภาพ กบั ผิวหนงั     

เส้นผม, ขน และ เล็บ ราในกลุ่มน้ีสามารถยอ่ยสลาย keratin ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ
ผิวหนงั เส้นผมและเล็บ ดว้ย enzyme keratinase ท่ีปลดปล่อยออกมา การรุกรานของรา
เกิดเฉพาะเน้ือเยื่อท่ีตายแลว้เท่านั้นจึงพบว่าบริเวณท่ีเป็นกลากจะเก่ียวขอ้งกบัผิวหนงัชั้น 

stratum corneum สาร metabolites ท่ีราปล่อยออกมา อาจก่อให้เกิดการอกัเสบ ซ่ึงอาจเห็น
รอยโรคเป็นผื่นแดง หรือตุ่มน ้ าใส ราในกลุ่ม Dermatophytes มีดว้ยกนั 3 สกุล คือ 

Microsporum, Trichophyton และ Epidermophyton ความแตกต่างในแต่ละสกุลอาศยั
ลกัษณะ และรูปร่างของ macroconidia เป็นหลกั (ตารางท่ี 11.2) การรักษาสามารถใชย้า
ในรูปครีมทาได ้ เช่น Tolnaftate, Clotrimazole, Itraconazole, Fluconazole, Micronazole 

และ Ketoconazole ส าหรับกลากบริเวณเล็บ และ ศรีษะการใช้ยาทาไม่ค่อยได้ผล            
ให้การรักษาโดยให้ยารับประทาน เช่น Griseofulvin, Terbinafine, Fluconazole และ 

Itraconazole โรคเกล้ือน (Malassezia infections) เช้ือรา Malassezia furfur เป็นสาเหตุของ
เกล้ือน (Pityriasis versicolor) เกิดกบับริเวณผิวหนงั หนงัศรีษะอกัเสบ, รังแค ราน้ีชอบ
ไขมนัในการเจริญเติบโต รอยโรคของเกล้ือน ปรากฏได ้2 แบบ แบบแรกลกัษณะผิวหนงั
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บริเวณท่ีติดเช้ือจะมีสีซีด จาง กวา่ผิวหนงัปกติขา้งเคียง (hypopigmentation) มกัพบกบัคน
ในเช้ือชาติ นิโกร อฟัริกา เอเชียรวมทั้งในประเทศไทย แบบท่ีสองมีสีเขม้กวา่สีผิวหนงั
ปกติขา้งเคียง (hyperpigmentation) เป็นกบัคนในเช้ือชาติ Caucasian หรือฝร่ัง ยุโรป และ 

อเมริกา รอยโรคทั้งสองแบบจะมีเศษขุย หรือ สะเก็ดของผิวหนงัท่ีแห้ง ซ่ึงสามารถขูด
ออก และน ามาตรวจหาเช้ือสาเหตุไดด้ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ การรักษาใช้ยาในรูปครีมทา
ตรงต าแหน่งท่ีเป็นรอยโรค ตวัยาท่ีใชไ้ดแ้ก่ Immidazole ส่วนกรณีท่ีเป็นท่ีหนงัศรีษะ 

หรือ ประสบปัญหาการเกิดรังแคเร้ือรัง ควรใช้แชมพูท่ีมีตวัยา Ketoconazole หรือ        

Zinc pyrithione หรือ Selenium sulfide lotion ทุกวนัหลงัสระผมเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ต่อเน่ือง (นเรศ, 2557) 

ตารางที ่11.2 ลกัษณะของราในกลุ่ม Dermatophytes มีดว้ยกนั 3 สกุล 

สกุล macroconidia microconidia 

Trichophyton  รูปร่างเป็นแท่งคลา้ยกระบองผวิ
เรียบ ผนงักั้นมีไดจ้  านวน 5-15 

แลว้แต่ species 

รูปร่างรี หรือคลา้ยหยดน ้า ผิว
เรียบ มีจ านวนมาก อาจเกิดเป็น
ช่อ หรือ เกิดเด่ียวๆอยูติ่ด
ดา้นขา้งของ hyphae 

Microsporum  รูปร่างคลา้ยกระสวย แหลมหวั
ทา้ย ผนงัหนา ผวิขรุขระ 

รูปร่างกลมรี ผวิเรียบ คลา้ยลูก
แพร มีจ  านวนค่อนขา้งมาก ไม่
ค่อยพบ การเกาะเป็นพวง มกั
พบวา่เกิดเด่ียวๆ เกาะติดท่ี
ดา้นขา้งของสายรา 

Epidermophyton  รูปร่างคลา้ยกระบองปลายโตกวา่
ดา้นโคน ผวิเรียบ อาจเกิดเป็นกลุ่ม 

2-3 สปอร์อยูบ่นกา้นชูเดียวกนั 

จ านวน septation มีไดไ้ม่เกิน 5 

ไม่พบวา่มีการสร้างmicroconidia 

ในสกุลน้ีมีเพียง specie เดียว คือ 

E. floccosum 

ท่ีมา: นเรศ, 2557 
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11.4.2  ราก่อโรคพชื 

เช้ือราท่ีก่อโรคกบัพืชมกัเป็นกลุ่มท่ีด ารงชีพเป็นตวัเบียนทั้งแบบแทแ้ละ
ปรับได้ มีโทษต่อมนุษยคื์อท าความเสียหายให้แก่พืชผลท่ีเพาะปลูก  ก่อความเสียหาย
ตั้ งแต่เป็นต้นกล้าจนถึงผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ซ่ึงเช้ือราท่ีก่อโรคพบในทุกลุ่ม             
ทั้งราเมือก ราน ้ า และราแท ้โรคท่ีพบจะเกิดกบัอวยัวะทุกส่วนของพืช ตวัอย่างเช้ือรา
สาเหตุโรคพืชท่ีส าคญัไดแ้ก่ Alternaria alternata บนผลสาล่ี Choanephora cucurbitarum        

ผลแตงกวา Colletotrichum capsici ผลพริกช้ีฟ้า Colletotrichum gloeosporioides          
ผลกล้วยและมะม่วง Curvularia lunata และ Phyllosticta sp. ใบกล้วยไม้เป็นตน้        
(กิตติพนัธ์ุ, 2546; นุกลู, 2551; วจิยั, 2546) 

สรุป 

เช้ือรามีบทบาทในฐานะผูย้่อยสลายประจ าโลก ส่งผลดีต่อเศษซากอินทรียวตัถุ
ทั้งหลายเน่าเป่ือยผุพงักลบัคืนไปเป็นดินกลายเป็นแหล่งอาหารของพืชต่อไปอย่างไร       
ก็ตามแมว้า่กระบวนการเน่าเป่ือยผุพงัจะไม่ไดเ้กิดมาจากเช้ือราชนิดเดียวกนั แต่ก็ถือวา่มี
บทบาทท่ีเด่นมากท่ีสุด โดยเฉพาะในซากอินทรียวตัถุท่ีมีสารเคมีซบัซ้อน เช่น เซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และไคติน เป็นต้น เช้ือราสามารถเปล่ียนวตัถุดิบราคาถูกให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า เพิ่มข้ึนหลายอย่างในระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ 
ตวัอย่างเช่น ยีสต์ท าขนมปัง โปรตีนเซลล์เดียว อาหารหมกัดองจากเช้ือราเช่น เตา้เจ้ียว 
ซีอ้ิว เทมเป้ เป็นตน้ เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา สาโท เป็นต้น 
คุณค่าของยีสต์บางชนิดน าไปผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง เช่น แก๊สโซฮอลโดย
ผสมกับน ้ ามนัเบนซินในอตัรา 10-85เปอร์เซ็นต์ การผลิตยาปฏิชีวนะ ทั้งแบบจาก        
สายพนัธ์ุราดั้ งเดิมและสายพนัธ์ุราท่ีกลายพนัธ์ุโดยเทคโนโลยีทางชีวภาพ ประโยชน์    
เช้ือราโดยทัว่ไปเป็นท่ีทราบกนัดีคือการน ามาเป็นอาหารรับประทานในกลุ่มเห็ดท่ีกินได้
เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดบางชนิดสามารถเพาะเล้ียงในระดับ
เศรษฐกิจเพื่อการคา้เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหวัลิง เห็ดเข็มทอง เป็นตน้ โทษของ
เช้ือราส่วนใหญ่แลว้จะก่อโรคทั้งคน สัตว ์และพืช การก่อโรคในคนเกิดข้ึนหลายระดบั  
ทั้งในระดบัผิวหนงัเช่น โรคกลาก โรคเกล้ือน ส่วนในพืชก่อความเสียหายให้กบัทุกส่วน
ของอวยัวะพืช 
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ค าถามท้ายบท 

1.  จงอธิบายความส าคญัของราท่ีมีต่อระบบนิเวศ 

2.  จงอธิบายประโยชน์ของราท่ีมีต่อมนุษย ์

3.  จงอธิบายโทษของราท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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