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 เป็นจลิุนทรียป์ระเภท Eukaryote
 เป็นจลิุนทรียท่ี์ไม่มี chlorophyll มีลกัษณะรปูรา่งเป็นเส้นใย
 เส้นใยเด่ียว ๆ ของเช้ือราเรียกว่า hypha หลายเส้น เรียก hyphae
 อยู่รวมกนัเป็นกระจกุเรียกว่า mycelium
 รวมกนัเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นดอกเหด็เรียก fruiting body
 การเจริญเติบโตเกิดขึน้ท่ีส่วนปลายของเส้นใย
 ส่วนใหญ่ขยายพนัธุ ์2 แบบ คือ 

sexual reproduction และ 
asexual reproduction



1. ด ารงชีวิตแบบอิสระ (free-living) เช้ือราประเภทน้ีจะด ารงชีพโดยอิสระ
โดยอาศยัอินทรีวตัถเุป็นแหล่งคารบ์อนและพลงังาน เป็น Heterotrophs
และเช้ือราในดินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทน้ี

2. Parasitic living ได้แก่ เช้ือราประเภทท่ีตวัก่อโรคในสตัวแ์ละพชื
3. Predator ได้แก่ เช้ือราบางชนิดซ่ึงด ารงชีพด้วยการจบัจลิุนทรียอ่ื์นกิน

เป็นอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาหรา่ยและไส้เดือนฝอยเป็นอาหาร 
เช่น nematode-trapping fungi ซ่ึงเส้นใยมีวิวฒันาการมีลกัษณะเป็นวง
แหวนซ่ึงสามารถดกัจบัไส้เดือนฝอยในดิน

4. mutualism เป็นการอยู่รว่มกนัแบบพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
เช่น ไลเคนส ์เป็นการอยู่รว่มกนัระหว่างเช้ือรากบัสาหรา่ย



 การจ าแนกเช้ือรามีอยู่หลายระบบ แต่ในท่ีน้ีใช้ระบบการจ าแนก
ของ Stainer et al. (1980) ซ่ึงแบ่งเช้ือราเป็น 2 ประเภท คือ

1. Lower fungi ได้แก่เช้ือราท่ีมีวิวฒันาการน้อย มีอยู่ 1 class คือ  
Class Phycomycetes

2. Higher fungi ได้แก่เช้ือราท่ีมีวิวฒันาการสงูขึ้น มีอยู่ 3 class คือ 
2.1 Class Ascomycetes
2.2 Class Basidiomycetes
2.3 Class Deuteromycetes หรือ Fungi Imperfecti



 Lower fungi หรือ เช้ือราใน Class Phycomycetes สร้างสปอร์
แบบไม่ใช้เพศ หรือ asexual spores ในอบัสปอร ์(sporangium) 
ในขณะท่ี Higher fungi ใน Class Ascomycetes, 
Basidiomycetes และ Class Deuteromycetes สร้าง asexual 
spores ท่ีปลายสดุของเส้นใย

 เส้นใยของ Lower fungi ไม่มีผนังกัน้ เรียกว่า non-septate
mycelium แต่เส้นใยของ High fungi มีผนังกัน้ เรียกว่า septate
mycelium



 เป็นเช้ือราท่ีเส้นใยไม่มีผนังกัน้
 มีทัง้อาศยัอยู่ในดินและอาศยัในน ้า
 ขยายพนัธุไ์ด้ทัง้แบบ asexual reproduction และ sexual 

reproduction 
 ตวัอย่างเช่น Mucor spp., Rhizopus spp.



 ในการขยายพนัธุแ์บบน้ีส่วนปลายของเส้นใยท่ีชูขึ้นไปในอากาศ 
(aerial mycelium) จะเปล่ียนแปลงรปูร่างกลายเป็น อบัสปอร ์
(sporangium) ภายในจะมีสปอรท่ี์เรียกว่า sporangiospores อยู่
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเม่ือแก่จดัอบัสปอรจ์ะแตกออกและสปอรจ์ะ
แพร่กระจายออกไปสู่ส่ิงแวดล้อม



 การขยายพนัธุโ์ดยวิธีน้ีจะเกิดขึน้จากเส้นใยของเช้ือรา 2 หน่วย (units) 
ซ่ึงมี mating types ต่างกนั (ปกติจะใช้ + และ -) โดยเส้นใยของเช้ือราทัง้ 2 
หน่วยจะงอกและยื่นเข้าหากนั และ nucleus จากทัง้ 2 หน่วย จะรวมตวั
กนั (fusion) แล้วพฒันาตวัเองจนกลายเป็น Zygospore เมื่อหลุดออกไปสู่
ส่ิงแวดล้อม Zygospore น้ีจะเจริญเติบโตงอกมาเป็นเส้นใยต่อไปเมือ่
สภาพแวดล้อมเหมาะสม





 เป็นเช้ือราท่ีเส้นใยมีผนังกัน้
 ขยายพนัธุไ์ด้ทัง้แบบ asexual reproduction และ sexual reproduction 
 ในการขยายพนัธุแ์บบใช้เพศจะเกิดขึน้โดย nuclei ภายในเส้นใย 2 units 
ซ่ึงมี mating types ต่างกนั จะรวมตวักนัแล้วแบ่งตวัจนได้ 8 ชุด จากนัน้
จึงจะพฒันาเป็น ascospores ซ่ึงจะแตกตวัออกเมือ่แก่จดัและ 
ascospores เหล่าน้ีจะเจริญเติบโตเป็นเส้นใยต่อไปเมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสม

 สมาชิกท่ีส าคญัได้แก่ Aspergillus และ Penicillium



ascocarp



 เป็นเชื้อราท่ีเส้นใยมีผนังกัน้
 ขยายพนัธุไ์ด้ทัง้แบบ asexual 

reproduction และ sexual 
reproduction 

 การขยายพนัธุ ์sexual 
reproduction เกิดขึน้โดยการ
รวมตวักนัของ nuclei ภายใน
เชื้อรา 2 units ซ่ึงมี mating
types ต่างกนั จากนัน้จะ
แบ่งตวัและพฒันาจน
กลายเป็นสปอรท่ี์เรียกว่า
Basidiospores 4 ชุด ติดอยู่
ส่วนปลาย (sterigma) ของ
โครงสร้างท่ีเรียกว่า Basidium
(Basidia-พหพูจน์)



 เช้ือราใน class น้ี หลายชนิดเป็นราเหด็ (mushroom fungi) โดย
ดอกเหด็ (หรือหมวก, cap) คือโครงสร้างท่ีมีพฒันาการเตม็ท่ี
แล้วภายในส่วนท่ีเรียกว่า ครีบเหด็ (gills) จะมี Basidia ซ่ึง
สามารถสร้าง Basidiospores เป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะแพร่ไปกบั
ลมและน ้าเม่ือแก่จดั

 นอกจากน้ีเช้ือราใน class น้ีหลายสกลุยงัก่อปฎิสมัพนัธท่ี์
เรียกว่า Mycorrhizas กบัพืชชัน้สงูหลายชนิด 

 ตวัอย่างเช้ือราใน class น้ี ได้แก่ Neurospora, Saccharomyces 
cerevisiae (yeasts) etc. 



 ลกัษณะท่ีส าคญัของเช้ือราใน class น้ี 
คือเส้นใยมีผนังกัน้ 

 การสืบพนัธุแ์บบไมมี่เพศจะสรา้งสปอร์
แบบ conidia ท่ีส่วนปลายของเส้นใยท่ี
ชูขึน้ไปในอากาศ

 ยงัไม่มีการพบวา่เช้ือราใน class น้ี มี
การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศ



ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เช้ือรา แบคทีเรีย

1. pH
-ช่วงท่ีเจริญเติบโต
-pH ท่ีเหมาะสม

2-9
5.6

4-9
6.5-7.5

2. Oxygen ใช้ oxygen (strict หรือ 
obligate aerobe)

-strict aerobe
-facultative anaerobes 
หรือ anaerobes

3. แสงสว่าง ไม่จ าเป็น บางชนิด เช่น 
photosynthetic bacteria 
สงัเคราะหแ์สงได้

4. ปริมาณน ้าตาลในอาหาร
ท่ีใช้เพาะเล้ียง

4% 0.5-1.0%

5. แหล่งคารบ์อน เป็น Heterotroph มีทัง้ท่ีเป็น Heterotroph
และ autotroph



1. ย่อยสลายอินทรีวตัถ ุ(organic matter decomposition)
 ส่วนใหญ่เช้ือราเป็น Heterotroph จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการย่อยสลายอินทรียวตัถ ุโดย

สามารถใช้คารบ์อนจากสารประกอบอินทรียห์ลายชนิด เช่น น ้าตาล แป้ง เพคติน 
เซลลโูลส 

 นอกจากนัน้ หลายชนิดยงัสามารถย่อยสารประกอบย่อยยาก เช่น ไขมนั และลิกนิน ได้
 เช้ือราสามารถใช้ไนโตรเจนจากสารประกอบอนินทรียข์องไนโตรเจนในรปูของ

แอมโมเนียม (NH4
+) และไนเตรท (NO3

-)
 เช้ือรามีบทบาทหลกัในการย่อยสลายอินทรียวตัถใุนสภาพท่ีการถ่ายเทอากาศดีและมี 

pH ค่อนข้างเป็นกรด
 สกลุท่ีส าคญัได้แก่ Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Gliocladium, 

Helminthosporium, etc.



 เกิดขึน้โดยเส้นใยของเช้ือราซ่ึงจะชอนไชอยูภ่ายในดินจึงมีส่วนในการยึด
เหน่ียวอนุภาคของดินเข้าไว้ด้วยกนั

 ในเช้ือราหลายชนิดสามารถสงัเคราะหส์ารเหนียวจ าพวก 
polysaccharides ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือม มีผลท าให้โครงสร้างดินมี
ความมัน่คงแขง็แรง

 เช้ือราหลายชนิดสรา้งเส้นใยซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมท าให้เมด็ดินจบักนั
ก่อให้เกิดโครงสรา้งดิน



 เกิดขึ้นโดยกลุ่มของเช้ือราท่ีด ารงชีพแบบ predator เส้นใยของ
เช้ือราประเภทน้ีสามารถจบัโปรโตซวัและไส้เดือนฝอยกินเป็น
อาหารได้ จึงมีผลในด้านควบคมุประชากร



 ค าว่า "mycorrhiza" (พหูพจน์ : mycorrhizas หรือ 
mycorrhizae) มาจากภาษากรีกว่า Mykes แปลว่า 
Mushroom หรือ fungus รวมกบั ค าว่า rhiza แปลว่า 
root 

 ดงันัน้ mycorrhiza จึงเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างรากบั
ระบบรากของพืชชัน้สูง โดยรานั้นต้องไม่ใช่ราท่ีเป็น
สาเหตุของโรคพืช ส่วนรากพืชต้องเป็นรากท่ีมีอายุ
น้อย การอยู่ร่วมกนัน้ีเป็นการอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพา
อาศัยกัน  เ อ้ื ออ านวยประ โยช น์ ซ่ึ งกันและกัน 
(symbiosis) เซลลข์องรากพืชและราสามารถถ่ายทอด
อาหารให้กนัและกนัได้ ต้นพืชได้รบัน ้าและแร่ธาตุท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจากรา ส่วนราได้รบัสารอาหาร
จากต้นพืชผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น ้าตาล 
โปรตีน และวิตามินต่าง ๆ นอกจากน้ีราไมคอรไ์รซายงั
ช่วยป้องกนัรากพืชจากการเข้าท าลายของเช้ือโรคด้วย 
สปอร์ของราไมคอร์ไรซาจะมีอยู่ทัว่ ๆ ไปในดิน (soil 
borne fungi)

http://www.masschestnut.org/toRais
eChestnut.php



 มีทัง้ชนิดท่ีก่อโรคโดยเฉพาะ (obligate parasites) และชนิดท่ีก่อโรคบาง
โอกาส (facultative parasites) เช่น Histoplasma spp. และ Coccidioides
spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., etc. ซ่ึงเป็นสาเหตขุองโรค wilt 
(เห่ียว), blight (ใบไหม้), rust (สนิม) ในพืช



1. อินทรียวตัถใุนดิน (soil organic matter content)
 เน่ืองจากเช้ือราเป็น Heterotrophs ดัง้นัน้การเจริญเติบโตและ
ระดบัของบทบาทและกิจกรรมจึงขึ้นอยู่กบัปริมาณและ
องคป์ระกอบทางเคมีอินทรียวตัถท่ีุมีอยู่หรือท่ีใส่เพ่ิมลงไปในดิน 



 เช้ือราสามารถเจริญเติบโตได้ในช่วง pH ตัง้แต่ 2-9
 แต่เจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมี pH  เป็นกรดเลก็น้อยถงึเป็นกรด
ปานกลาง

 การใส่ปนูเพ่ือปรบั pH ดินกรดหรือดินเปรีย้วให้มี pH สงูขึ้นเป็น 
6.5-7.0 จะมีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตจลิุนทรียอ่ื์นจนข่มความ
เด่นของเช้ือราลง

 เทคนิคน้ีจึงใช้ในการควบคมุโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได้เป็นอย่างดี



 เน่ืองจากเช้ือเป็น strict หรือ obligate aerobe ดงันัน้จึงเจริญ
และเกิดกิจกรรมได้ดีในดินท่ีมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ และ
บทบาทของเช้ือราจะลดลงในส่ิงแวดล้อมท่ีขาดออกซิเจน เช่น 
ในดินท่ีมีน ้าท่วมขงั

 ส่วนความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรบัเช้ือราอยู่ท่ีระดบั 50-75% ของ
ความสามารถในการอุ้มน ้าของดิน (water holding capacity)



 เช้ือราส่วนใหญ่เป็น mesophiles ดงันัน้จะเจริญเติบโตและก่อกิจกรรมได้
มากในอณุหภมิูระดบักลาง (25-35 C)

 มีน้อยชนิดท่ีเจริญเติบโตได้ในท่ีอณุหภมิูท่ีต า่มาก ๆ
 เช้ือราจะมีบทบาทน้อยกวา่แบคทีเรียและแอคติโนไมซีสตใ์นอณุหภมิู
ระดบั 40-65 C



 ได้แก่ ความลึก ฤดกูาล การไถพรวน ซ่ึงจะมีผลกระทบใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีกล่าวไว้ส าหรบัแบคทีเรียในดิน


