
บทที่ 5 
เห็ด รา และยสีต์ 

(Mushroom Fungi and Yeast) 
 



เช้ือรา (Fungi) 
• จัดเป็นจุลินทรียช์นิดยูคาริโอต ทีไ่ม่มีคลอโรฟิลล ์สร้างอาหารเองไม่ได ้

มีทัง้ทีเ่ป็นเซลลเ์ดยีวหรือหลายเซลล ์จัดเป็นจุลินทรียก์ลุ่มเฮเทอโร
โทรฟซึง่ตอ้งการอนิทรียส์ารเป็นอาหาร ส่วนใหญ่ด ารงชีวิตแบบซาโพร
ไฟตด์ว้ยการย่อยสลายสารอนิทรียท์ีเ่น่าเป่ือยใหเ้ป็นโมเลกุลทีเ่ล็กลง
แล้วดดูซมึเข้าสู่ร่างกาย พวกทีมี่หลายเซลลน้ั์น แตล่ะเซลลจ์ะมาตอ่
กันเป็นเส้นใย (Hypha) ทีอ่าจจะแตกแขนงหรือไม่มีการแตกแขนง 
มีการสืบพันธุท์ัง้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 



 



• เชือ้ราในปัจจุบันมคีวามส าคัญทัง้ในด้านการแพทยเ์พือ่ใช้ผลติยาปฏชิวีนะ 
นอกจากนียั้งมคีวามส าคัญในทางอุตสาหกรรม เช่น การท าเบยีร ์การผลติกรดซิ
ตริก การท าซอีิว้ เป็นต้น เหด็ รา และยสีต ์จัดอยู่ในกลุ่มฟังใจซึง่นอกจากจะมี
ประโยชนแ์ล้วยังมโีทษได้เช่น ท าให้อาหารเน่าเสยีได้ และเป็นสาเหตุของโรคต่าง 
ๆ เช่น กลาก เกลือ้น เป็นต้น 



ความส าคญัของเห็ดและรา 
 •  ราเป็นยูคาริโอต ไม่มคีลอโรฟิลล ์สามารถใช้สารอาหารได้หลายชนิด เช่น สารอนินท

รียไ์นโตรเจนในการสร้างโปรตนี ราส่วนใหญ่เป็นพวกต้องการเป็นพวกต้องการอากาศ 
อุณหภมูทิีเ่หมาะสมกับการเจริญคอื 22-30 องศาเซลเซยีส ส่วนเชือ้ราทีก่่อใหเ้กดิโรคส่วน
ใหญ่จะเจริญได้ที ่30-37 องศาเซลเซยีส 



สัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาของเห็ดและรา  
 โครงสร้างและหน้าทีข่องเหด็และรา  

•   ราสาย (Mold) มีหลายเซลล ์(Multicellular 
Fungi) มาเรียงเป็นเส้นใย (hypha) กลุ่มของเส้นใยเรียกว่าไมซี
เลียม (Mycelium) มีองคป์ระกอบดังนีค้ือ 

•  1.1 แคปซูล (Capsule) เป็นสารพวกคารโ์บไฮเดรต 
สามารถป้องกันการถูกจับกนิโดยเม็ดเลือดขาว 
 

•  1.2 ผนังเซลล ์(Cell Wall) เป็นสารพวกคารโ์บไฮเดรต
ประกอบไปด้วยเฮมิเซลลูโลสหรือไคตนิ ถ้าเป็นราชั้นต ่าผนังเซลลจ์ะ
เป็นเซลลูโลส 

 



 



• ผนงัเซลลข์องรา 



       1.3 เยือ่หุม้เซลล ์(Cell Membrane) ประกอบด้วยฟอสโฟไลปิด 
(Phospholipid) และโปรตนี (Protein) เพือ่ควบคุมการเข้าออกของสาร 

•  1.4 เอนโดพลาสมิก เรกตคิิวลัม (Endoplasmic Reticulum) 
ประกอบด้วย เอนโดพลาสมิก เรกตคิิวลัมแบบเรียบ (Smooth 
Endoplasmic Reticulum) และ เอนโดพลาสมิก เรกตคิิวลัมแบบขรุขระ 
(Rough Endoplasmic Reticulum) มีหน้าทีใ่นการสังเคราะหโ์ปรตนี 

•  1.5 กอลไจ คอมเพล็กซ ์(Golgi Complex) มีหน้าทีเ่กีย่วกับการ
สร้างสารคัดหล่ัง 

•  1.6 ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) มีหน้าทีเ่กีย่วกับการสร้าง
พลังงาน 

•  1.7 พลาสตดิ (Plastid) มีหน้าทีเ่กีย่วกับการสะสมอาหาร 
•  1.8 ไรโบโซม (Ribosome) มีหน้าทีเ่กีย่วกับการสังเคราะหโ์ปรตนี 

 



 



2. ชนิดของเส้นใยรา (Hypha) 

•   เชือ้ราหลายเซลลม์าเรยีงกนัเป็นเสน้ใย ประกอบดว้ยผนงัเซลล ์เย่ือ
หุม้เซลลแ์ละช่องวา่งภายในท่ีบรรจไุซโตพลาสซมึ แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 

•  2.1 มีผนังกัน้ (Septate-Hypha) ผนงักัน้ของเชือ้ราเราเรยีกวา่
ผนงักัน้ (Septum) มี 1 นิวเคลียสตอ่ 1 เซลล ์พบในราพวก Penicillium 
sp. และ Aspergillus sp. เป็นตน้  

•  2.2 ไม่มีผนังกัน้ (Non-Septate Hypha) มีการยดืตัวของ
เส้นใยด้านปลาย มีการแบ่งตัวโดยเว้าเข้ามาในเซลลเ์กดิเป็นผนังทีไ่ม่
สมบูรณ ์(Adventitious Septum) เพราะมีรูตรงกลางผนัง ท าให้
นิวเคลียสไหลปะปนกับโปรโตพลาสซึม โดยจะมีนิวเคลียสหลายอันในแต่
ละเซลล ์เช่น Rhizopus sp.  

 



 



โครงสร้างพืน้ฐานของเส้นใยราแบบมผีนังกั้น 
และไม่มผีนังกั้น 



การสืบพนัธ์ุของเห็ดและรา  
 •  การสืบพนัธุม์ี 2 แบบคือ  

•  1. การสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) มี
ด้วยกันหลายแบบได้แก่ 

•   1.1 การแตกหกัเป็นทอ่น ๆ (Fragmentation) เส้นใยจะมี
การฉีกขาดเป็นทอ่นๆเจริญเป็นเส้ยใยใหม่ได้ 

•     1.2 การแตกหน่อ (Budding) เซลลแ์ม่มีการยืน่ออกมาเป็น
หน่อเล็ก หน่อเจริญเตบิโตขึน้จนแยกจากเซลลแ์ม่ 

•     1.3 การแบ่งตัว (Fission) เซลลแ์ต่ละเซลลจ์ะคอดตรงกลาง 
แล้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วนพบในยสีตบ์างชนิด 

•     1.4 การสร้างสปอร ์(Sporulation) สปอรแ์บบไม่อาศัยเพศ 
(Asexual Spore) ของราทีเ่กดิขึน้ โดยการแบ่งเซลลแ์บบไมโตซสีและไม่มี
การรวมตัวกันของนิวเคลียสของเซลล ์มีหลายชนิดดังนี ้ 

 



 



• 1.4.1 สปอรแ์รงจโิอสปอร ์(Sporangiospore) เกิดภายใน
ถุงหรืออับสปอร ์(Sporangium) ซึง่อยู่ทีป่ลายเส้นใยเรียกว่า 
Sporangiophore และ Sporangiophore ทีเ่คล่ือนที่
ไดเ้รียกว่า Zoospores ส่วนทีเ่คล่ือนทีไ่ม่ไดเ้รียกว่า 
Aplanospores  

 

• 1.4.2 อารโ์ธสปอรห์รือออยเดยี (Arthrospore หรือ 
Oidia) เป็นสปอรเ์ซลลเ์ดยีวทีเ่กิดจากเส้นใยหลุดออกมา
กลายเป็นสปอรเ์ช่น Coccidiodes immitis   

  



   1.4.3 คลาไมโดสปอร ์(Chlamydospore) เป็น
สปอรเ์ซลลเ์ดยีว ผนังหนา คงทนตอ่สภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น 
Candida albicans  

 

•    1.4.4 บลาสโตสปอร ์(Blastospore) เป็น
สปอรท์ีเ่กดิจากการแตกหน่อของสปอรเ์ดมิ  

 

•    1.4.5 คอนิเดยีหรือโคนิไดโอสปอร ์
(Codinia หรือ Conidiospore) เกดิทีป่ลายของเส้นใยมีทัง้
ขนาดเล็กเรียกว่า Microconidia และขนาดใหญ่เรียกว่า 
Macroconidia 



การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศแบบต่างๆของสปอร์เช้ือรา 



2. การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ  
(Sexual Reproduction) 

 
•   เป็นสปอรท์ีเ่กดิขึน้ภายหลังการรวมตัวของนิวเคลียส

ของเซลลส์องเซลลท์ีอ่ยู่ภายในใยรา มีหลายชนิดคือ 
•   2.1 ไซโกสปอร ์(Zygospore) พบในราทีอ่ยู่ใน

กลุ่มไฟโคมายซีตสี เกดิจากการรวมกันของเซลลส์ืบพันธุเ์พศผู้และ
เซลลสื์บพันธุเ์พศเมียทีมี่ขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ไซโกสปอรเ์ป็น
สปอรท์ีท่นทานต่อสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมได้ด ีเน่ืองจากผนังของ
สปอรม์ีความแข็งและหนาเช่น Circinella, ราขนมปัง 
(Rhizopus) และราด า (Mucor) 



การเกดิไซโกสปอร์ของรา Rhizopus stolonifer  



แอสโคสปอร ์(Ascospore) เป็นสปอรท์ีเ่กดิขึน้ภายหลังการรวมตวัของ
นิวเคลยีสของเซลลส์องเซลลท์ีอ่ยูภ่ายในใยรา เมือ่นิวเคลยีสรวมตวักันแล้วมี
การแบ่งเซลลแ์บบ 

• ไมโอซีสจนได้นิวเคลียสใหม่ 4 อัน ซ่ึงนิวเคลียสใหม่อาจมีการแบ่ง
แบบไมโทซีสอีก 1 คร้ัง ได้นิวเคลียสทัง้หมด 8 อัน แล้วจงึมีการสร้าง
ไซโตพลาสซึมมาล้อมรอบพร้อมกับการสร้างผนังขึน้มาหอ่หุม้แต่ละ
นิวเคลียสได้เป็นแอสโคสปอร ์ส่วนของใยราทีเ่กดิเป็นแอสโคสปอร์
เรียกว่าแอสคัส (Ascus) และมีราบางชนิดทีแ่อสคัสถูกหอ่หุม้ด้วย
ใยรามากมายมาสานรวมกันเป็นถุง ถ้าเป็นถุงทีไ่ม่มีช่องเปิดเลยจะ
เรียกว่า คลีสสโตทเีซียม (Cleistothecium) แต่ถ้าเป็นถุงมีช่อง
เปิดเล็กน้อยเรียกว่า เพริทเีซียม (Perithecium) แต่ถ้าเป็นถุงทีม่ี
ช่องเปิดกว้างเรียก อะโพทเีซียม (Apothecium) 

 



วฎัจักรการเกดิแอสโคสปอร์  



• 2.3 เบสิดโิอสปอร ์(Basidiospore) เป็นสปอรท์ีพ่บในเชือ้
ราบางชนิด ส่วนใหญ่พบในเชือ้ราจ าพวกเหด็ โดยดอกเหด็
เรียกว่า เบสิดโิอคารพ์ (Basidiocarp) จะเป็นทีเ่กิดของเบสิ
เดยีม(Basidium) และเบสิเดยีมจะท าหน้าทีส่ร้างสปอรข์ึน้มา
จะเรียกว่าเบสิดโิอสปอร ์การเกิดสปอรป์ระเภทนีมี้ลักษณะคล้าย
กับแอสโคสปอร ์แตเ่ม่ือได ้4 สปอรแ์ล้ว สปอรจ์ะดันตัวเอง
ออกไปอยู่ปลายและนอกเบสิเดยีม 



• 2.4 โอโอสปอร ์(Oospore) เป็นสปอรท์ีส่ร้างขึน้ในพวกรา
กลุ่ม ไฟโคมายซตีสี โดยเกิดจากเซลลสื์บพันธุเ์พศผู้ทีมี่ขนาดเล็ก
รวมตวักับเซลลสื์บพันธุเ์พศเมียมีขนาดทีใ่หญ่กว่า 

• โอโอสปอรเ์ป็นสปอรท์ีท่นทานตอ่ส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมไดด้ ี
เน่ืองจากผนังของสปอรมี์ความหนา ไดแ้ก่รากลุ่ม 
Seprolegnia sp  

 



การเกิดเบสิดิโอสปอร์ของเห็ด 



• เชือ้ราจัดอยู่ในอาณาจักรเหด็รา (Kingdom Fungi) ไฟลัม ยูไม
โคไฟตา (Eumycophyta) แบ่งเป็น 4 ชั้นคือ 

•  1. ชั้นไฟโคไมซีตสี (Class Phycomycetes) เป็นราที่
มีรูปร่างและการสืบพันธุค์ล้ายสาหร่าย แบ่งตามสายววัิฒนาการได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ   

•   1.1 กลุ่มทีอ่ยู่ในน า้ (Aquatic Type) เป็นราทีมี่
ววัิฒนาการต ่าสุด เช่ือว่าอาจมีบรรพบุรุษมาจากสาหร่ายแต่ได้
สูญเสียคลอโรฟิลลไ์ป รูปร่างมีหลายประเภทเช่น เซลเดีย่ว และเส้น
ใย บางชนิดเป็นปรสิตอยู่รวมกับสาหร่ายหรือพชืน า้ บางชนิด
ด ารงชีวติแบบผู้ย่อยสลาย ราเหล่านีม้ีลักษณะทีส่ าคัญคือ จะมีการ
สร้างซูโอสปอร ์อาจมีแส้เส้นเดยีวหรือ 2 เส้นแล้วแต่ชนิดของรา 
ตัวอย่างราประเภทนีค้ือ ราน า้ (Water Mold) 

 



 



• 1.2 กลุ่มคร่ึงบกคร่ึงน า้ (Amphibious Type) ราพวกนีใ้นภาวะ
ปกตจิะสร้างซูโอสปอรเ์ช่นเดยีวกับพวกแรก แตห่ากเกิดสภาวะทีไ่ม่
เหมาะสมเช่น สภาวะแหง้แล้ง ส่วนทีเ่ป็นซูโอสปอรแ์รงเจยีมจะหลุด
ออกมาจากเส้นใยและงอกเป็นสายส้ันๆเรียกว่า เจริม ์ทบู (Germ 
Tube) ซึง่ตอ่ไปจะเจริญเป็นกระจุกใยรา ตวัอย่างราพวกนีค้อื ไฟ
ทอฟโทรา (Phytophthora) 
– กลุ่มทีอ่ยู่บนบก (Terrestrial Type) เป็นราทีม่วีวัิฒนาการสูงสุดใน

บรรดาราทีอ่ยู่ในช้ันนี ้การสบืพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศจะสร้างสปอรท์ีม่ผีนัง
หนาและเคลือ่นทีไ่ม่ได้ เพราะไม่มแีส้เซลล ์ส่วนแบบอาศัยเพศจะใช้วธีิผสม
พันธุแ์บบสังยุคคล้ายเทาน า้หรือสาหร่าย สไปโรไจรา ตัวอย่างได้แก่ ราด า
และราขนมปัง 

 



 



• 2. ชั้นแอสโคไมซีตสี (Class Ascomycetes) ราจ าพวกนีอ้ยู่
บนบก รูปร่างมีแบบเป็นเซลลเ์ดีย่วๆได้แก่ ยสีต ์และทีเ่ป็นเส้นใย 
เช่นราในกลุ่มเพนนิซิลเลียม และกลุ่มแอสเปอรจ์ลัิส ลักษณะคือเส้น
ใยของราในชั้นนีม้ผีนังกัน้แบบไม่ปิดสนิท โดยมีช่องเล็กๆอยู่ตรง
กลางผนังกัน้ท าใหมี้การตดิต่อระหว่างเซลลอ์ยู่ตลอดเวลา กระจุกใย
ราเจริญดมีาก การสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศด้วยการสร้างสปอรท์ี่
เรียกว่า คอนิเดยีขึน้ทีส่่วนปลายของใยราตรงส่วนสเตอริกมา คอ
นิเดยีจะต่อกันเป็นสายยาว ส่วนการสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศจะมีการ
สร้างแอสโคสปอรจ์ านวน 4 หรือ 8 แล้วแต่ชนิดของรา 



รา Penicillium ซ่ึงอยู่ในช้ันแอสโคไมซีตสี  



• 3. ชัน้เบสิดโิอไมซีตสี (Class Basidiomycetes) รากลุ่มนีม้ีววัิฒนาการจากพวกแอสโคไมซี
ตสีทีอ่ยู่รวมเป็นเส้นใย ดังน้ันลักษณะใยราจงึมีผนังกั้น ลักษณะส าคัญคอื การสร้างสปอรแ์บบอาศัยเพศ
เรียกว่าเบสิดโิอสปอร ์โดยจะเกิดนอกเบสิเดยีมและมีจ านวนเพยีง 4 สปอรเ์ท่าน้ัน ราในชัน้นีไ้ด้แก่ เหด็
ต่างๆ 

 



• ชั้นดวิเทอโรไมซตีสี (Class Deuteromycetes) ราในชั้นนีเ้ส้น
ใยราเป็นแบบมีผนังกั้นเหมือนพวกแอสโคไมซตีสีและเบสิดโิอไมซตีสี 
แต่มีการสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศอย่างเดยีว โดยมีการสร้างคอนิเดยี 
และไม่พบว่ามีการสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศเลย การด ารงชีวิตเป็นแบบ
ภาวะย่อยสลายและปรสิต ตวัอย่างราในชั้นนี ้ไดแ้ก่ ราทีก่่อโรคกับ
คนเช่น กลาก เกลือ้น โรคเทา้เป่ือยเป็นต้น 

 



ใยราและสปอร์ราของราในช้ัน ดวิเทอโรไมซีตีส ช่ือ Cladosporium เป็นราด าที่
มกัแพร่หลายโดยปนเป้ือนในอากาศ 

 



ยสีต์ (yeast)  

 • ยสีตเ์ป็นเหด็ราในชัน้แอสโคไมซีตสี (Class Ascomycetes) พบ
ทั่วไปในธรรมชาต ิเช่น ในดนิ อากาศ อาหารทีม่ีน า้ตาล ผิวหนัง
มนุษยห์รือสัตวท์ั่วๆไป   

• 1. สัณฐานวทิยาของยสีต ์รูปร่างมักเป็นรูปไข่ หรือทรงกระบอก 
ปกตเิป็นเซลลเ์ดีย่ว บางชนิดต่อกันเป็นสายยาว ขนาดใหญ่กว่า
แบคทเีรียโดยมีขนาดประมาณ 1-5 ×1-30 ไมครอน (ภาพที ่5.8) 
ยสีตไ์ม่สามารถเคลื่อนทีไ่ดเ้น่ืองจากไม่มีโครงสร้างทีใ่ช้ในการ
เคล่ือนที ่และไม่มีรงควัตถุในการสังเคราะหแ์สง จงึได้พลังงานจาก
กระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Respiration) 
หรือใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 
Respiration) 
 



เช้ือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae ท่ีใชใ้น
การท าขนมปัง ท าเบียร์  

 



• 2. การสืบพันธุข์องยสีต ์ยสีตม์ีการสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศ การสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศจะมีการสร้างแอสโคสปอร ์ซึง่
เกิดจากการจับคู่ของยสีต ์2 ตัว แล้วมีการรวมตวัของนิวเคลียส 
ต่อมานิวเคลียสจะมีการแบ่งแบบไมโอซสีไดเ้ป็น 4 นิวเคลียสซึง่
ตอ่ไปจะเปล่ียนแปลงเป็น 4 แอสโคสปอร ์ส่วนการสืบพันธุแ์บบไม่
อาศัยเพศส่วนใหญ่สืบพันธุด์้วยวิธีการแตกหน่อ (Budding) แต่
ยสีตบ์างชนิดสืบพันธุด์้วยวิธีแบ่งแยกตัว (Fission) หรือสร้างสปอร ์
ซึง่ขึน้กับชนิดของยสีต ์

 



Budding of yeast 

 



• 3. การจัดหมวดหมู่ของยสีต ์ปัจจุบันเราจะแบ่งยสีตเ์ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
โดยอาศัยความแตกต่างในการสืบพันธุแ์ละการใช้คารโ์บไฮเดรทชนิด
ต่างๆดังนี ้

• 3.1 ยสีตท์ีส่ร้างแอสโคสปอร ์(Ascosporogenous Yeast) หรือยสีต์
แทจ้ริง (True Yeast) เป็นยีสตท่ี์สรา้งแอสโคสปอร ์มี 1 วงศค์ือ วงศแ์ซคคาโรไมซีตาซิอี ้
(Family Saccharomycetaceae) 

   

 



• 3.2 ยสีตท์ีไ่ม่สร้างแอสโคสปอร ์(Asporogenous Yeast) หรือยสีตเ์ทยีม 
(False Yeast) เป็นยสีตท์ีม่เีฉพาะการสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัยเพศเทา่น้ัน ตัวอย่าง
ยสีตใ์นกลุ่มนีค้อื ยสีตใ์นวงศส์เปอโรโบไมตาซอีี ้(Family 

Sporobolomycetaceae) 

 



การสืบพนัธ์ุโดยการแบ่งตวั (Budding) ของยสีต ์
Saccharomyces cerevisiae  



สรุปท้ายบท 

 •  เหด็ ราและยสีตเ์ป็นจุลินทรียท์ีมี่โครงสร้างของเซลลเ์ป็นแบบยูคาริโอต 
ไม่มีรงควัตถุทีใ่ช้ในการสังเคราะหแ์สง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลลห์ลาย
เซลลต่์อกันเป็นเส้นใยซึง่เรียกว่า ใยรา บางชนิดอยู่เป็นเซลลเ์ดีย่ว ๆ ได้แก่ 
ยสีต ์ส าหรับเหด็และรามีการสืบพนัธุแ์บบอาศัยเพศโดยการสร้างแอสคัส
และเบซเิดยีม และการสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอรเ์ช่น โคนิ
เดยี การจัดหมวดหมู่ของเหด็ ราและยสีตพ์จิารณาจาก การสืบพนัธุ ์
สิ่งแวดล้อม ทีอ่ยู่อาศัย และความสามารถในการเคลื่อนที ่เป็นต้น โดยเชือ้รา
และเหด็สามารถแบ่งเป็น 4 ชัน้ (Class) คอื ชัน้ไฟโคไมซตีสี ชัน้แอสโคไมซี
ตสี ชัน้ดวิเทอโรไมซตีสี และชัน้เบสิดโิอไมซตีสี ส่วนยสีตแ์บ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆคอื ยสีตท์ีส่ร้างแอสโคสปอร ์และยสีตท์ีไ่ม่สร้างแอสโคสปอร ์

 



แบบฝึกหัดท้ายบท 

 • 1. หน้าทีข่องโครงสร้างเอนโดพลาสมิก เรกตคิวิลัมในเหด็ รา คอือะไร 

• 2. จงยกตัวอย่างเชือ้ราทีม่ีการจัดเรียงเส้นใยแบบไม่มีผนังกั้น (Non-Septate Hypha) มา 1 จนัีส 

• 3.การจ าแนกเชือ้ราแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ (Class) มีชัน้ใดบ้าง จงอธิบาย 

• 4. ราทีก่่อโรคกับคนเช่น กลาก เกลือ้น เป็นเชือ้ราทีอ่ยู่ในชัน้ (Class) ใด 

• 5. การจัดหมวดหมู่ของยสีตจ์ะอาศัยหลักการจ าแนกอย่างไร 

• 6. การสืบพันธุข์องเหด็และราแบบการสร้างสปอร ์มีกี่ประเภท จงอธิบาย 

• 7. การสร้างแอสโคสปอรข์องยสีตจ์ัดเป็นการสืบพนัธุแ์บบใด 

• 8. การสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศของรามีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

• 9. เหด็ต่างๆอยู่ในชัน้ (Class) อะไร 

• 10. การสืบพันธุข์องยสีต ์Saccharomyces cerevisiae มีกี่แบบ อย่างไรบ้าง 

•  
 



The End 

 


