4.4 เชื้อรา
เห็ดรา (fungi) เปนสิ่งที่มีชีวติ ชั้นต่ําที่จัดอยูในดิวิชนั่ ยูไมโอไฟตา (Eumyophyta) ที่พบอยู
ทั่วไปทั้งในน้าํ บนบก และใน อากาศ มีลักษณะคลายสาหราย แตไมมคี ลอโรฟลล ไมมีลักษณะเปน
พิเศษที่จะบอกวาเปนพืชหรือสัตว โดยทัว่ ไปจะมี ลักษณะเปนเสนใยเล็กๆ แตกกิ่งกานสาขา เสนใย
แตละเสนจะเรียกวา “ไฮฟา” ปกติแลวเสนใยเหลานีจ้ ะไมเกิดขึ้นเดี่ยวๆ มักจะอยูเปนกระจุก ซึ่ง
เรียกวา “ไมซีเลียม” แตมีบางชนิดที่เปนเซลลเดียว ที่รูจกั กันดีโดยทั่วไป คือ ยีสตบางชนิด บางชนิด
มี การรวมของเสนใยเปนดอกเห็ด เรียกวาราสาย หรือราหลายเซลล ราสายนั้นมีชื่อเรียกวา mold
หรือ mould
ผนังเซลลของเห็ดราประกอบดวยลิกนินและสารประกอบอื่น เชน ไคติน แคลโลส และ
เซลลูโลส ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของเห็ดรานั้นๆ เนื่องจากเห็ดราไมมีคลอโรฟลลจึงสังเคราะหอาหารเอง
ไมได การดํารงชีวิตตองอาศัยการยอยสลายอาหารจาก ภายนอก ซึ่งไดแกอินทรียวัตถุทั่วไป แตบาง
ชนิดอาจดํารงชีวิตเปนแบบปรสิต หรืออาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น และอาศัยประโยชนซึ่งกันและกัน
เชน ไลเคนส ซึ่งเปนการอยูร วมกันของเห็ดรากับสาหราย
ลักษณะที่สาํ คัญของเชื้อรา
1. ไมมีคลอโรฟลล จึงไมสามารถสังเคราะหแสงไดตองอาศัยสิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิตอื่น
2. มีรูปรางแบบ Filament เรียกวา เสนใย (hypha) กลุมของเสนใยเรียกวามัยซีเลียม (mycelium)
และมัยซีเลียมไมมีการเจริญวิวัฒนาการไปเปนเนื้อเยื่อ (tissue)
3. มีนิวเคลียสแบบ eukaryotic nucleus (มีเยื่อหุมนิวเคลียส)
4. มีผนังเซล
5. สรางสปอรเพื่อการสืบพันธุ
ลักษณะทั่วไป
รามีทั้งชนิดทีก่ อใหเกิดโรค และไมเกิดโรคพบทั้งในมนุษย สัตว และโรคของพืช เชื้อรา
เปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสังเคราะหอาหารเองไดจําเปนตองอาศัยอาหารจากผูอื่น บางชนิดอาศัย
อินทรียสารจากซากพืช บางชนิดเจริญเติบโตและกอโรคในสิ่งมีชีวิตทีม่ ันอาศัยอยู อาหารของเชื้อรา
คือน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงของคารบอนที่เชื้อราชอบ บางจําพวกตองการธาตุไนโตรเจนจาก
กรดอะมิโน เคอราติน

การเจริญเติบโต
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของราทั่วไปคืออุณหภูมิหองหรือประมาณ 25-30 ํC
เชื้อรากอโรคสวนใหญมักจะเจริญไดดีในชวงอุณหภูมหิ อ งจนถึง 37 องศาเซลเซียส
ระบบนิเวศ
จัดอยูใ นอาณาจักรฟงไจ แบงออกเปน 4 ดิวิชั่น
1. ดิวิชันไซโกไมโคตา (Zygomycota) สรางไซโกสปอร(zygospores)
ไดแก
Rhizopus nigricans เปนราดําที่ขึ้นบนขนมปง (Black bread mold)ผลไม และอาหารเนาเสีย
สวนใหญเปนราที่อาศัยบนบก
ลักษณะสําคัญ ไฮฟาไมมีเยือ่ กั้น ดังนั้นไฮฟามีนิวเคลียสจํานวนมาก ผนังเซลลเปนสาร
ไคทิน ไมมีเซลลใมมีแฟลเจลลัม (Flagellum)

การสืบพันธุ สรางสปอร 2 ชนิด
- สปอรจากการสืบพันธุแ บบอาศัยเพศ คือ ไซโกสปอร เปนสปอรที่เจริญมาจากไซโกต (เกิด
จากการรวมตัวกันของ gameetangium , gametangium) มีลักษณะผนังหนา ทนทาน
- สปอรจากการสืบพันธุแ บบไมอาศัยเพศ คือ สปอรแรงจิโอสปอร(sporangiospores)

2. ดิวิชันแอสโคไมโคตา (Ascomycota) สรางแอสโคสปอร(ascospores) ราในดิวชิ ันนี้มี
จํานวนชนิดมากที่สุด ตัวอยางคือ saccharomyces cerevisiae หรือ ยีสตหมักเบียร (Brewer's
yeast) ราสีแดง(Monascus sp.) ที่ใชผลิตขาวแดงและเตาหูยี้ ราน้ําคาง และมีบางชนิดสรางดอก
เห็ดซึ่งใชเปนอาหารได

ลักษณะสําคัญ ไฮฟามีเยื่อกั้น แตเยื่อกัน้ มีรูทะลุ (perforated septum) ทําใหไซโทพลา
ซึมและนิวเคลียสไหลถึงกันได (ยกเวนยีสตซึ่งเปนเซลลเดียว)

การสืบพันธุ สรางสปอร 2 ชนิด
1. สปอรจากเซลลสืบพันธุแบบอาศัยเพศ คือแอสโคสปอร (ascospores) ลักษณะผนังหนา
(เปนเซลลอิสระ ที่แตละสปอรมีผนังและไซโทพลาซึมหุมนิวเคลียส) ถูกสรางภายในถุง (sac)
เรียกวา แอสคัส (ascus) ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของราในดิวิชันนี้ ดังนั้นจึงเรียกวา แซคฟงไจ
(sac fungi)
2. สปอรจากการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ อาจเปนสปอรเดี่ยว หรือตอกันเปนลูกโซตรง
ปลายเสนใยทีเ่ รียกวา โคนิเดียม

3.ดิวิชันเบสิดิโอไมโคตา (Basidiomycota) สรางเบสิดิโอสปอร (basidiospores) ไดแก เห็ด
ที่กินเปนอาหารไดและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ตัวอยาง เห็ดฟาง (volvariclla
volvacea) เห็ดหอม (Lentinula edodes) เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดเปาฮือ้
ลักษณะสําคัญ ไฮฟา มีเยื่อกั้นแบบรูพรุน ไมซีเลียมมี 3 ระยะ

ระยะแรก เพิ่งเจริญขึ้นจากสปอรมีนิวเคลียสเดียว
ระยะที่สอง แตละเซลลมี 2 นิวเคลียส
ระยะสาม เกิดจากไมซีเลียมระยะสองรวมตัวกันคลายเนื้อเยื่อประกอบขึ้นเปนกานและดอก
เห็ด เชน เห็ดแชมปญอง เห็ดกระดุม
การสืบพันธุ สรางสปอรจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เรียกวา basidiospore ถูกสรางที่
ภายนอกโครงสราง เรียกวาเบสิเดียม แบงออกเปน 2 พวก คือ
1. พวกที่มีเบสิเดีย 4 เบสิดิโอสปอร
2. พวกที่มีเบสิเดีย 1เบสิดิโอสปอร

สวนพวกที่มวี วิ ัฒนาการสูงสุด เบสิเดียมเกิดอยูบนฟรุตติงบอดีที่ เรียกวา เบสิดิโอคารป
(basidiocarp) หรือดอกเห็ด
4.ดิวิชันดิวเทอโรไมโคตา (Deuteromycota) หรือเรียกอีกอยางวา Fungi imperfecti
หมายถึง กลุมของราหลายชนิดที่ไมพบวามีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ไดแก
- ราที่นํามาผลิตเพนิซิลลิน (Penicilium sp.)
- ราที่ใชผลิตกรดซิตริก (Aspergilus niger)
รวมทั้งราที่ใชผลิตเนยแข็ง ราที่ทําใหเกิดโรคกลากเกลื้อน เทาเปอย

ลักษณะที่สําคัญ ไมซีเลียมมีผนังกั้นเชนเดียวกับดิวิชัน แอสโคไมโคตาและเบสิดิโอไมโอ
ตา
การสืบพันธุ ไมพบการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ พบแตระยะโคนิเดีย (conidia stage) คือ
สรางสปอรแบบไมอาศัยเพศ ในโครงสราง ที่เรียกวา โคนิเดีย(conodia)

ประโยชนของรา
ดานอาหาร นํามาประกอบอาหาร
ดานอุตสาหกรรม การผลิตกรดอินทรีย ใชผลิตสารเคมี ใชในการหมัก เชน ยีสต
ดานการแพทย ผลิตยาปฏิชีวนะ

อางอิง
http://www.school.net.th/library/webcontest2003/100team/dlns132/page01.html

แบบฝกหัดเชื้อรา
1.
2.
3.
4.
5.

ราตางกับสาหรายอยางชัดเจนที่........................................................................
อาหารของเชื้อรา คือ……………………..
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของราทั่วไปคือ………………………………
ราไมสามารถสังเคราะหแสงไดเพราะ.....................................
เห็ดเปาฮื้อ จัดอยูในดิวิชนั่ ......................................

