
Basidiomycota
เชือ้ราใน Phylum Basidiomycota มสีมาชกิประมาณ 15,000 ชนิดประกอบดว้ยราสนิม (rust fungi) ราสมทั
หรอืราเขมา่ด า(smut fungi) และเหด็ (mushroom) ซึง่เหด็บางชนิดสามารถสรา้งความเสยีหายอยา่งมากแก่
ป่าไม้ ท าใหเ้กดิ wood rot ท าความเสยีหายแก่เนื้อไมแ้ละระบบรากของพชื



Fungal Sex

• สร้าง sexual spore 
เรียกวา่ basidiospore บน 
basidium โดยไม่มี
โครงสร้างใดๆ ห่อหุม้

• basidiospore จะเป็น 
spore แบบ haploid 
uninucleate 

• แต่ละ basidium มกัจะ
สร้าง basidiospore ได ้4 
สปอร์ 



Basidiospore
• sub-class Heterobasidiomycetidae ประกอบดว้ยราสนิมและราสมทั ซ่ึงมีการสร้าง resting spore ท่ีมีผนงั

หนาเรียกวา่ teliospore และจะงอกสร้าง basidium แบบมีผนงักั้นแบ่งออกเป็นช่องเห็นไดช้ดัเจน และ 
basidiospore จะถูกสร้างบนโครงสร้างน้ี

• sub-class Homobasidiomycetidae มี basidium รูปร่างคลา้ยกระบอง (club-shaped) ไม่มีผนงักั้น พบใน
เห็ดชนิดต่างๆ



Basidiomycota

เช้ือราใน Phylum Basidiomycota หลายชนิดมกัจะสร้าง clamp connections ตรง
บริเวณผนงักั้นของเส้นใย clamp connections ท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของ nucleus ท่ี
แบ่งตวัใหม่ผา่นไปยงัเซลลใ์หม่ท่ีถูกสร้างข้ึน (daughter cell) หลงัจากท่ีมีผนงัเซลล์
มากั้น



Rust fungi

• ราสนิมเป็น obligate parasite เขา้ท าลายพืช โดยเส้นใยจะเจริญอยูใ่นช่องว่าง
ระหวา่งเซลลข์องพืชแลว้ส่งอวยัวะพิเศษเรียกวา่ haustoria เขา้ไปภายในเซลลพ์ืช
เพื่อดูดอาหารจากพืช

• ตลอดชีพจกัรของราสนิมจะสร้างสปอร์ข้ึนมาหลายชนิด พวกท่ีมีสปอร์ครบทั้ง 5 
ชนิด เรียกวา่ macrocyclic rust หรือ long cycled rust 

• ราสนิมทุกชนิดจะสร้าง teliospore ข้ึนมาดว้ยเสมอ 
• ราสนิมบางชนิดอาศยัพืชชนิดเดียว เรียกวา่ autoecious rust 
• บางชนิดอาศยัพืชมากกวา่หน่ึงชนิดเพ่ือใหค้รบชีพจกัร เรียกวา่ heteroecious rust 

โดยเรียกพืชอาศยัชนิดอ่ืนวา่ alternate host



โรคราสนิมของข้าวสาล ี(Stem rust of wheat)
สาเหตุของโรคราสนิมของขา้วสาลี Puccinia graminisซ่ึงจดัเป็นพวกmacrocyclic rust ใน
วงจรชีวติโรคน้ีจะมี 5 ระยะดว้ยกนั ระยะท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วสาลี (primary host) ไดแ้ก่ uredial, 
telial และ basidiospore stages ส่วนท่ีเกิดบนพืชทดแทน alternate hosts (ตน้ barberry) ไดแ้ก่
spermagonial และ aecial stages
Stem rust of wheat and other cereals.

Stem rust : Puccinia graminis



วงจรการเกดิโรคราสนิมในข้าวสาล ี



โรคราสนิมของถั่วเหลือง (Soybean rust)

โรคนีเ้กิดจากเช้ือรา Phakopsora pachyrhizi เป็นเช้ือราชนิด microcyclic rust 
ยงัไม่พบ alternate host มีเพียง urediospores ที่เข้าท าลายพืชเท่าน้ัน พบคร้ัง
แรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1903 ต่อมาพบว่าระบาดทั่วไปที่มีการปลูกถั่ว
เหลือง ส าหรับประเทศไทยถั่วเหลืองบางพันธ์ุได้รับความเสียหายจากโรคนี้
ประมาณ 10-40%





โรคราสนิมของข้าวโพด (Southern rust)

โรคน้ีเกิดจากเช้ือรา Puccinia polysora 
พบกลุ่มสปอร์สีส้มกระจายอยู่ทัว่ใบ กาบใบ 
ลักษณะแผลเป็นจุดนูนเล็กๆ สีน ้าตาลแดง 
ขนาดของแผลประมาณ 0.2-2.0 มม. แผลจะ
เกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่างของใบ ส่วน
ของพืชท่ีถกูท าลาย: ใบ  ล าต้น



ราสนิมกาแฟ

Coffee rust caused by Hemileia vastatrix. Rust uredia in recent (A) and in 
older infections (B) of the lower side of coffee leaves. (C) Coffee tree nearly 
defoliated (left) due to rust infection compared to a healthy one.



Basidiomycetes

Hemileia vastatrix : Uredospore



Disease cycle of coffee rust caused by Hemileia vastatrix.



ราเขม่าด าข้าวโพด : Ustilago maydis

Corn smut caused by Ustilago maydis สร้าง Teliospore



Disease cycle of corn smut caused by Ustilago maydis.



Wood rot fungi

White mycelium of Armillaria sp. on 

tree trunk affected by Armillaria root 

and stem rot.Armillaria sp. 



Armillaria

โรคน้ีมีสาเหตุจากเช้ือรา Armillaria spp. เป็นเช้ือราท่ีสร้างดอกเห็ดและท าใหเ้น้ือไมผุ้ เช้ือเขา้สู่
เน้ือไมจ้ากการงอกของสปอร์ และเสน้ใยจากแผลหน่ึงไปสู่อีกแผลหน่ึง หรือสมัผสัของรากไม้
ตน้หน่ึงกบัอีกตน้หน่ึงในธรรมชาติ sexual spore (basidiospore) แพร่ไปกบัลมจาก basidiocarp
ท าหนา้ท่ีเป็น primary inoculum สปอร์เหล่าน้ี สร้างมาจาก basidium ซ่ึงมีการแบ่งเซลลแ์บบ
meiosis และสร้างสปอร์ basidiospore



Disease cycle of root rots of trees caused by Armillaria mellea.



Basidiomycota : Mushroom

นอกจากน้ียงัมีเห็ดอีกหลายชนิดท่ีท าใหพ้ืชเกิดอาการล าตน้เน่า เช่น Formes Ganoderma และ
Rigidoporus เป็นตน้ Ganoderma เส้นใยของเช้ือราสาเหตุของโรคน้ีจะมีสีแดง และเป็นมนัปก
คลุมผวิรากของตน้พืชท่ีเป็นโรคหากเช้ือราอยูใ่นระยะเจริญเส้นใยจะมีสีขาวครีม เม่ือแก่ข้ึนจะ
กลายเป็นสีแดงรากพืชท่ีเป็นโรคน้ีในระยะแรกจะมีสีน ้าตาลซีดและแขง็ ต่อมาเปล่ียนเป็นสี
เน้ืออ่อนเน้ือไมท่ี้เป็นโรคจะพรุน อาจเปียกหรือแหง้แลว้แต่สภาพของดินเน้ือเยือ่แต่ละวงจะ
หลุดลุ่ยแยกออกจากกนัไดง่้าย ดอกเห็ดจะเป็นวงแขง็



Disease cycle of wood-rotting fungi.



Basidiomycota anamorphs

เช้ือรา Rhizoctonia solani และ Sclerotium rolfsii ไม่สร้าง asexual spore แบบ conidia แต่สร้าง
เมด็ sclerotium ท่ีเกิดจากเส้นใยท่ีอดัตวักนัแน่น เมด็ sclerotium น้ีสามารถอยูใ่นดินและซากพืช
ไดเ้ป็นเวลานานและแพร่ระบาดในฤดูปลูกต่อไป เช้ือราทั้งสองชนิดท าใหเ้กิดโรคกบัพืชหลาย
ชนิด ลกัษณะอาการส่วนใหญ่มกัท าใหเ้กิดอาการเน่าบนเมลด็ และตน้กลา้ท่ียงัไม่โผล่พน้ระดบั
ผวิดิน และเน่าระดบัดิน

โรคเน่าทีมี่สาเหตุจากเช้ือรา Rhizoctonia solani 
และ Sclerotium rolfsii



Basidiomycota anamorphs

Rhizoctonia symptoms on soft fruits and vegetables. (A) Rot of bean pods. (B) Belly rot of 
cucumber. (C) Crater rot of carrot. (D) Typical Rhizoctonia mycelium showing its branching 
at a right angle and septa close to the branching point.

Rhizoctonia



Basidiomycota anamorphs

A sclerotium is a usually rounded structure composed of mass of hyphae, which is 
normally sterile. Such a structure serves as a "resistant" stage which may give rise to 
mycelium, fruitbodies or stromata.

Sclerotium rofsii



Disease cycle of Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris).


