
 

 
 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด อาณาจักรสิ่งมีชีวิต 
เล่มที่ 14 เร่ือง อาณาจักรไวรา 

 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า 

ครูช านาญการ 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต าบลจอมพระ   

อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

ในการด าเนินการจัดการศึกษาได้ยึดหลักการและเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพประกอบ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าชับให้ครูผู้สอน คือ นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า ได้
พิจารณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเสนอให้มีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  นางสาวเตือนใจ แสนกล้า ได้น าข้อเสนอไปปฏิบัติด้วย
ความเอาใจใส่และในขณะเดียวกันก็ได้มาขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
เพื่อใช้เป็นส่ือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ค าแนะน าไปตามหลักการ
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในการด าเนินการจัดท าจนหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสบผลส าเร็จมีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
อย่างครบถ้วน 
 ข้าพเจ้าขอชื่นชมในแนวคิดและความอุตสาหะเอาใจใส่ของนางสาวเตือนใจ  แสนกล้า 
ขอให้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน  
และขอเป็นก าลังใจในการเผยแพร่ผลงานไปยังครูคนอื่นๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 
           
                     (นายไพชยนต์  จันทเขต) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
                                                   ช่วยราชการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่  ก ค านิยม 



 

 
 

 
 ขอรับรองว่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เล่มที่ 14 เรื่อง อาณาจักรไวรา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผลงานของ  นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ช านาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 33 จริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                     (นายไพชยนต์  จันทเขต) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
                                                   ช่วยราชการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ารับรอง 
ง 

หน้าที่  ข 



 

 
 

 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มนี้  จัดท าขึ้น โดยได้รวบรวมเนื้อหา สาระเกี่ยวกับ เรื่อง 

อาณาจักรไวรา ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน  ดังนั้น  ผู้เรียนจึงควรศึกษาเรียนรู้และ 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุน และให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจน
ท าให้การจัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี อันได้แก่ นายไพชยนต์ จันทเขต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระชาสรรค์ และผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบทุกท่าน เจ้าของ
เอกสาร ต าราวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ  รุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป 
 
 

       (ลงชื่อ)………………………………….. 
    (นางสาวเตือนใจ  แสนกล้า) 

                      ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่  ค ค าน า 



 

 
 

 
เพ่ือให้การเรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบ 

ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. ครูศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง 16 เล่ม ให้
เข้าใจก่อนน าไปใช ้
  2. ครูอธิบาย ชี้แจง เกี่ยวกับการศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม และบอกจุดประสงค์
การเรียนรู้แต่ละเล่มให้นักเรียนเข้าใจ 

3. ครูแจกกระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 20 ข้อให้นักเรียน 
4. ครดู าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
5. ครูให้ค าแนะน า ชี้แจงกับนักเรียนขณะศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแต่ละเล่ม

อย่างใกล้ชิดและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหาระหว่างเรียน 
6. เมื่อศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมจบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรยีนรู้ส าหรับครู 
 

หน้าที่  ง 



 

 
 

 
 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์จากบทเรียน โดยปฏิบัติตามตามค าแนะน าในการใช้บทเรียนอย่างเคร่งครัด 
  1. ก่อนศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดความรู้เดิม
ก่อนการเรียนรู้ โดยใช้กระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ 
  2. ศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่ละส่วนตามล าดับ โดยไม่ต้องรีบร้อน เมื่อเข้าใจ
แล้วให้ตอบค าถามทุกข้อของแต่ละกิจกรรม แล้วตรวจค าตอบจากกรอบเฉลยที่มีไว้ให้ 
  3. การศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ ความอดทนใน
การปฏิบัติกิจกรรม ไม่ดูเฉลยก่อน เพราะจะท าให้การเรียนบรรลุผลส าเร็จ 
  4. นักเรียนศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยให้
ปรึกษาครูผู้สอน 

 5. ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษที่เตรียมไว้  
 6. เมื่อศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ครบทุกส่วน ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน และ

ต้องไม่เปิดกลับไปดูเนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมขณะที่ท าแบบทดสอบ 
 7. การศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมไม่ได้ก าหนดเวลา ผู้เรียนศึกษาตามความสามารถ

ของตนเอง 
 8. การท าแบบทดสอบหลังเรียน จะถือเป็นคะแนนและถือเป็นเกณฑ์ในการผ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย กล่าวคือ นักเรียนต้องท าคะแนนให้ได้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
จึงจะเรียนบทเรียนถัดไปได้ 

 9. ถ้านักเรียนท าคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม นักเรียนต้องเรียน
เสริมโดยศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมนี้อีกครั้ง แล้วท าแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะท าคะแนน   
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรยีนรู้ส าหรับนักเรียน 
 

หน้าที่  จ 



 

 
 

 
เรื่อง หน้า 
ค านิยม  …………………………………….……….……….…………………………………………… 
ค ารับรอง  …………………………………………………………………………………………..…… 
ค าน า……………………………………...……..………….…..……………………………………..…. 
ค าแนะน า  …………………………………...…........…...................………………………..….. 
สารบัญ ……………………………………………………………………………………………………. 
สารบัญภาพประกอบ ………………………………………………………………………………… 
สารบัญตาราง ………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง …………………………………………………………………………………………………… 
แบบทดสอบก่อนเรียน ………………………………………………………………………………. 
อาณาจักรไวรา (Kingdom Vira) และอนุภาคที่มีชีวิต (Particle Livin................ 

ไวรัส  ……………….………………………………………………….…………….………… 
ลักษณะทั่วไปของไวรัส  ………….…………………………..……………….………… 
ส่วนประกอบของไวรัส  ………………………………………………………………….. 
รูปร่างของไวรัส  …………………………………………………..…….…..…………….. 
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส …………………………………………………..…………… 
การเพิ่มจ านวนของไวรัส……………………………..………………..………………... 
วงชีวิตของไวรัส…………………………………………………………..…………………. 
การเกิดโรคในส่ิงมีชีวิตที่มีสาเหตุมาจากไวรัส ….…................................... 
ประโยชน์ไวรัส ………………………………………………………………………………. 
ไวรอยด์และพริออน ..……………………………………………………….……………. 

     บทสรุป  ……………………...………………………….………………………………………… 
บรรณานุกรม  …………………………….………………………..……………………………….... 
ภาคผนวก  ก  ...................................................................................................... 
แบบฝึกหัด ………………………………………………………………………………………………. 
กิจกรรม ................................................................................................................ 
แบบทดสอบหลังเรียน………………………….………………………………..….….…………… 
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สารบัญ
ภาพประกอบ 

หน้าที่  ฉ 



 

 
 

 
 
ภาพประกอบ 

 
 

หน้า 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะขาลีบหนึ่งในอาการส าคัญของผู้ป่วยโปลิโอ 
            ในแผ่นจารึกโบราณ ………………………………………………………………………….. 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงการค้นพบไวรัส TMV จากการทดลองของ Adolph Mayer  
            และ Iwanowsky ซึ่งระบุได้ว่ามีส่ิงมีชีวิตที่เล็กกว่าแบคทีเรียเป็นตัวการใน 
            การก่อโรคใบด่างในยาสูบ ซึ่งต่อมาสามารถตรวจสอบรูปร่างลักษณะของ 
            ส่ิงมีชีวิตนั้นได้ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ………………………………………… 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงรูปร่างไวรัสที่ซับซ้อน …………………………………………………….. 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงหน้าที่ของโปรตีนแคปซิดในด้านการเป็นโปรตีนห่อหุ้ม  
            และที่ยึดเกาะของสารพันธุกรรม ………………………………………………………… 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพจ าลองของไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ……………………………….. 
ภาพประกอบที ่6 แสดงรูปร่างและขนาดของไวรัส ……………………………………………… 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงภาพจ าลองรูปร่างของไวรัส ……………………………………………. 
ภาพประกอบที่ 8 แสดงไวรัสชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางรูปร่าง ……………………. 
ภาพประกอบที ่9 แสดงการเกาะจับระหว่างไวรัส HIV กับเซลล์เจ้าบ้าน ……………….. 
ภาพประกอบที ่10 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้ม 
            ของไวรัส (c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ ……………………… 
ภาพประกอบที ่11 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้มของ 
            ไวรัส (c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ …………………………… 
ภาพประกอบที ่12 แสดงการประกอบตัวเป็นไวรัสและปลดปล่อยออกจาก 
            เซลล์เจ้าบ้าน ……………………………………………………………………………………. 
ภาพประกอบที ่13 แสดงการออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของไวรัส HIV ………………… 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงวงชีวิตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenzavirus) ……………….. 
ภาพประกอบที่ 15 แสดงวงชีวิตของ Bacteriophage ………………………………………… 
ภาพประกอบที่ 16 แสดงโรคที่เกิดจากไวรอยด์ (A) มะเขือเทศที่ติดเช้ือ potato  
            spindle tuber (B) avocado sun blotch (C) chrysanthemum stunt   
            (D) chrysanthemum chlorotic mottle ………………………………….……… 
ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพไวรอยด์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ………………….. 
ภาพประกอบที่ 18 แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพริออน ………………………….. 
ภาพประกอบที่ 19 แสดงทฤษฎีการก่อโรคของพริออน (prion) …………………………… 
ภาพประกอบที่ 20 แสดงความผิดปกติที่เนื้อสมองเนื่องจากการติดเชื้อพริออน ……… 
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สารบัญภาพประกอบ 



 

 
 

 
ตาราง หน้า 
ตารางที่ 1 การจัดจ าแนกไวรัสสัตว์โดยยึดประเภทของสารพันธุกรรมเป็นหลัก 
       ตาม Baltimore Method of classification จะได้ไวรัส 6 Classes  
       (ซึ่งต่อมามีการแยกออกมาอีก 1 class แต่ต าราส่วนใหญ่ยังคงยึด 
       แบบ 6 classes) ………………………………………………………………………………… 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ของไวรัสก่อโรคในสัตว์ ……….…………………… 
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หน้าที่  ซ สารบัญตาราง 



 

 
 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักร ไวรา เป็นตอนหนึ่ง
ของส่ือประกอบการสอน ชุด อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 16 เรื่อง คือ  

1. อนุกรมวิธาน และการจ าแนกส่ิงมีชีวิต  
2. การก าเนิดส่ิงมีชีวิต 
3. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ความส าคัญและคุณสมบัติของเมอนอรา 
4. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต มอเนอรา  
5. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ความส าคัญและคุณสมบัติของโปรติสตา 
6. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต โปรติสตา   
7. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ความส าคัญและคุณสมบัติของฟังใจ 
8. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ฟังใจ 
9. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ความส าคัญและคุณสมบัติของของพืช 
10. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต พืช ตอนที่ 1 
11. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต พืช ตอนที่ 2 
12. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ความส าคัญและคุณสมบัติของสัตว์ 
13. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต สัตว์  
14. อาณาจักรส่ิงมีชีวิต ไวรา  

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการสอนวิชาชีววิทยา   ชุด  อาณาจักรส่ิงมีชีวิต  
อาณาจักรไวรา จัดท าขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สอนและนักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น รวมทั้งทราบขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ส่ือประกอบการ
สอนเรื่องนี้กล่าวถึง และมีแนวทางในการใช้ส่ือประกอบการสอนอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียน ตลอดจนกระตุ้นความสนใจ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการอภิปรายได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพประกอบยิ่งขึ้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง หน้าที่  ฌ 



 

 
 

 
จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 
 
1. จากภาพหมายเลขใดคือ Pseudopodium และเอนไซม์ในออร์แกเนลล์ใดจะย่อยอาหาร
ให้ม ีขนาดเล็กลง  

 
 

1. 1, ไรโบโซม      2. 1, ไลโซโซม  
3. 3, ไรโบโซม      4. 4, ไลโซโซม 

2. ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดแรกที่มนุษย์น ามาใช้การผลิต คือ 
1. เบียร ์     2. ข้าวหมาก 
3. ปลาเจ่า     4. สาโท 

3. ไวรัสจัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งๆ ที่ไวรัสไม่เป็นเซลล์ เหตุผลที่จัดไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตคือ 
1. สืบพันธุ์ได้  2. กินอาหารได้  3. ปรับตัวได ้ 4. สร้างอาหารได้ 

4. การย่อยอาหารไวรัส เป็นการย่อยอาหารแบบใด  
1. intracellular digestion  
2. extracellular digestion  
3. intercellular digestion  
4. endocellular digestion  

5. ไวรัสตับอักเสบที่คนไทยติดเชื้อมากที่สุดคือ  
1. ไวรัสตับอักเสบ เอ     2. ไวรัสตับอักเสบ บ ี 
3. ไวรัสตับอักเสบ ซ ี    4. ไวรัสตับอักเสบ ดี  

6. ยีสต์ส่วนใหญ่ใช้สารชนิดใดเป็นแหล่งพลังงานและคาร์บอน 
1. จุลินทรีย ์     2. แบคทีเรีย 
3. สารอนินทรีย ์    4. สารอินทรีย ์

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

หน้าที่  ญ 



 

 
 

7. วิธีการกินอาหารของอะมีบา และพารามีเซียมต่างกันอย่างไร  
1. อะมีบามีขาเทียม พารามีเซียมมีซีเลีย  
2. อะมีบามีซีเลียคอยโบกพัดอาหารเข้าทางขาเทียม พารามีเซียมมีซีเลียคอยพัดโบก

เข้าทางร่องปาก  
3. อะมีบามีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis พารามีเซียมใช้ซีเลียที่

อยู่บริเวณร่องปาก (oral groove) โบกพัดอาหารเข้า สู่เซลล์  
4. อะมีบาใช้ซีเลียที่อยู่บริเวณร่องปาก  (oral groove) โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ 

พารามีเซียมมีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis  
8. ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเอดส์ต้องกินยาต้านไวรัสเอดส์พร้อมกันอย่างน้อยกี่ชนิด เนื่องจากพบว่า
ไวรัสมีการด้ือยา  

1. 1 ชนิด      2. 2 ชนิด  
3. 3 ชนิด      4. 4 ชนิด   

9. ส่ิงมีชีวิตที่เป็นสาร nucleoprotein เช่นเดียวกับ ribosome คือ 
1. แบคทีเรีย  2. ไวรัส  3. รา  4. ยีสต ์

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงจุลินทรีย์ที่มองเห็นจากกล้องเรียงตามขนาดใหญ่ไปหาเล็กได้
ถูกต้อง 

1. ยีสต ์รา สาหร่าย โพรโทซัว แบคทีเรีย ไวรัส 
2. สาหร่าย โพรโทซัว รา ยีสต์ แบคทีเรีย ไวรัส 
3. แบคทีเรีย สาหร่าย รา โปรโตซัว ยีสต์ ไวรัส 
4. รา ยีสต์ โพรโทซัว สาหร่าย แบคทีเรีย ไวรัส 

11. วัคซีนป้องกันโรคชนิดใดในมนุษย์ซึ่งผลิตด้วยวิธีพันธุวิศวกรรม  
1. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
3. วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน 
4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอกัเสบบ ี 

12. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ ในการผลิตอาหารชนิดใด  
1. เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว     2. นมเปรี้ยว โยเกิร์ต  
3. เต้าหู้ยี้ การดองผัก     4. ถูกหมดทุกข้อ 

13. ส่ิงมีชีวิตในข้อใด ได้อาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง  
1. ไวรัส      2. ยูกลีนา  
3. อะมีบา      4. พารามีเซียม 
 
 

หน้าที่  ฎ 



 

 
 

14. กระบวนการกินอาหารของไวรัสเป็นแบบ 
1. ออสโมซิส (osmosis) 
2. การแพร่ (diffusion) 
3. ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) 
4. พิโนไซโทซิส (pinocytosis) 

15. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อรา  
1. สาโท ข้าวหมาก  
2. เต้าเจ้ียว เนยแข็ง  
3. น ้าปลา น ้าส้มสายชู  
1. ข้อ 1      2. ข้อ 2  
3. ข้อ 3      4. ข้อ 2 และ 3  

16. วิธีการควบคุม ก าจัดท าลายจุลินทรีย์อย่างส้ินเชิง เรียกว่า 
1. Benzoate     2. Sterilization 
3. Filtration     4. Radiation 

17. เช้ือจุลินทรีย์ชนิดใดที่ท าให้เกิดท้องร่วงซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ คือ 
1. ยีสต ์     2. แบคทีเรีย 
3. อี โค ไล     4. รา 

18. การย่อยอาหารของพวกไวรัส เกิดขึ้นโดยวิธีใด  
1. น าอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง  
2. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือนอะมีบา  
3. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แล้วแต่ละเซลล์ต่างได้รับอาหาร  
4. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แล้วแต่ละเซลล์ต่างดึงอาหาร โมเลกุลเล็กที่

ถูกย่อยแล้วมาย่อยต่อ  
19. สารที่อยู่ในไลโซโซมของพารามีเซียม เทียบได้กับสารที่ได้มาจากอวัยวะใดของคน  

1. ตับอ่อน      2. ล าไส้เล็ก  
3. กระเพาะอาหาร     4. ต่อมน ้าลายและตับ  

20. โรคฉี่หนูเกิดจากการติดเช้ือจุลินทรีย์พวกใด  
1. โพรโทซัว      2. ยีสต ์ 
3. ไวรัส      4. แบคทีเรีย 
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อาณาจักรไวรา (Kingdom Vira) และอนุภาคท่ีมีชีวิต (Particle Living) 
 

 หากแบ่งส่ิงมีชีวิตบนโลกใบนี้แบบง่ายๆ จะพบว่าส่ิงมีชีวิตบนโลกใบนี้จะแบ่งเป็น
ส่ิงมีชีวิตที่มีคุณสมบัติเป็นเซลล์และส่ิงมีชีวิตที่ขาดคุณสมบัติบางอย่างของการเป็นเซลล์ 
 
ไวรัส (Virus) 
 ไวรัสมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นพิษ” (poison/toxic) 
เนื่องจากไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก (ขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้แม้ใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง) ที่ก่อโรคในมนุษย์ และเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ทั้งที่เป็นสัตว์
เล้ียงลูกด้วยน้ านม สัตว์ปีก ปลา แมลง ต้นไม้ หรือแม้แต่แบคทีเรีย มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่
ระบุว่ามนุษย์ถูกไวรัสท าร้ายมานานกว่าสองพันปีนั่นคือ บันทึกการระบาดโรคฝีดาษของจีน
และโปลิโอในอียิปต์ แต่มนุษย์เริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสเบื้องต้นในช่วงปี 1886-1892 ที่
มีการค้นพบไวรัสใบด่างในยาสูบ (TMV : Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งนับได้ว่าเป็นไวรัส
ชนิดแรกที่มนุษย์เราสังเกตพบ หลังจากนั้นมีการศึกษาอีกมากมายท าให้ค้นพบไวรัสที่ก่อโรค
ในสัตว์ชนิดแรกในปี 1898 ซึ่งก็คือ ไวรัสปากเท้าเปื่อย และพบไวรัสชนิดแรกที่ท าให้
แบคทีเรียตายในปี 1917 (Twort (1915) และ d’ Herelle (1917)) และเรียกไวรัสกลุ่มนี้ว่า 
ฟาจ (Phage หรือ Bacteriophage) และเมื่อ W. M. Stanley (1935) สามารถแยกไวรัส
ออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้ครั้งแรก นักวิทยาศาสตร์ต่างให้ความสนใจกับไวรัสมากขึ้นจนเกิดเป็น
สาขาวิชา ไวรัสวิทยา (Virology) ข้ึน 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะขาลีบหนึ่งในอาการส าคัญของผู้ป่วยโปลิโอ 

ในแผ่นจารึกโบราณ 
ที่มา : http://www.gavialliance.org/resources/Egypt2.jpg.  

 

ใบความรู้ 
 

http://www.gavialliance.org/resources/Egypt2.jpg


 

 
 

ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตที่แตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอื่นทั่วไปตรงที่ไวรัสไม่มีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้ม
เซลล์ของตัวเอง ไวรัสไม่มีเมตาบอลิซึมเมื่ออยู่นอกเซลล์เจ้าบ้าน (host cell) แต่ไวรัสยังมี
คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิตที่สามารถแพร่พันธุ์ เพิ่มจ านวน และเมื่ออยู่ใน host ไวรัสหลายๆ 
ชนิดสามารถสร้างเอนไซม์และเกิดเมตาบอลิซึมบางอย่างได้ ดังนั้นการมีชีวิตของไวรัสจึงเป็น
เพียง “อนุภาคที่มีชีวิต” (Living particle หรือ Virion) เท่านั้น ความแตกต่างจากส่ิงมีชีวิต
อื่นอีกประการของไวรัสคือ ในการจัดจ าแนกไวรัสโดย International Committee on 
Taxonomy of Virus (ICTV) จะแบ่งไวรัสเป็นเพียง 1 order 71 families 11 subfamilies 
164 genera นอกจากนั้นนักไวรัสวิทยาส่วนใหญ่จะเรียกชื่อไวรัสตาม host หรือลักษณะ
ของโรคมากกว่าจะเรียกเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลัก Binomial อย่างส่ิงมีชีวิตอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการค้นพบไวรัส TMV จากการทดลองของ Adolph Mayer  
และ Wanowsky ซึ่งระบุได้ว่ามีส่ิงมีชีวิตที่เล็กกว่าแบคทีเรียเป็นตัวการในการ 

ก่อโรคใบด่างในยาสูบ ซึ่งต่อมาสามารถตรวจสอบรูปร่างลักษณะ 
ของส่ิงมีชีวิตนั้นได้ใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน  

ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp 
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ลักษณะท่ัวไปของไวรัส 
ไวรัสจัดเป็นจุลชีพขนาดเล็ก 20 - 400 นาโนเมตร (nm) อนุภาคไวรัสที่สมบูรณ์

เรียกว่า virion ไวรัสเป็นเพียงหน่วยอนุภาคของสารที่ประกอบด้วยกรดนิวคลิอิกชนิด DNA 
หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง ห่อหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่าเปลือกโปรตีน (protein coat) หรือ
แคปซิด (capsid : แคปซิดประกอบขึ้นจาก capsomere ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันมาเรียง
ซ้ าจ านวนมาก) บางครั้งจึงเรียกโครงสร้างเช่นนี้ของไวรัสว่าเป็น Neucleoprotein ไวรัส
บางชนิดอาจมีเปลือกหุ้มชั้นนอกเรียกว่า envelope หุ้มอีกชั้นหนึ่ง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงรูปร่างไวรัสที่ซับซ้อน 

ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp 

 
ไวรัสจัดเป็นปรสิตภายในเซลล์อย่างแท้จริง (Obligatory intracellular parasite) 

จึงจ าเป็นต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านในการด ารงเผ่าพันธุ์ การสืบพันธุ์เพิ่มจ านวนไวรัสเกิดขึ้น
ภายในเซลล์ที่มีชีวิตเสมอ และยังสามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมไปยังเซลล์อื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบ นอกจากนั้นไวรัสยังสามารถควบคุมกลไกของเซลล์เจ้าบ้านให้ท าการ
สร้างส่วนประกอบของไวรัสใหม่ได้ 
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ส่วนประกอบของไวรัส 
1. ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมหรือจีโนม (genome) อาจอยู่ในสภาพประกอบ

ที่เป็นวงแหวนหรือเส้นตรง อาจมีขนาดใหญ่เพียง 1 ชิ้น หรือมีลักษณะเป็นท่อนๆ หลายชิ้น 
นอกจากความแตกต่างในรูปร่างของจีโนม ยังมีความแตกต่างในระดับองค์ประกอบของจีโนมด้วย 
จีโนมของไวรัสบางชนิดมีลักษณะเป็น DNA สายคู่ (double strand DNA) บางชนิดเป็น 
DNA สายเดี่ยว (single stranded DNA) บางชนิดเป็น RNA สายคู่ (double strand RNA) 
และบางชนิดเป็น RNA สายเดี่ยว (single stranded RNA) 

2. ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นโปรตีนห่อหุ้ม (Protein coat หรือ Capsid) ซึ่งมีลักษณะเป็น
ก้อนโปรตีนที่มีลักษณะแบบเดียวกันหลายๆ ก้อนมาประกอบกัน แต่ละก้อนโปรตีนประกอบ
ขึ้นจากสายโพลีเปปไทด์ที่ขดพับจนดูคล้ายเป็นก้อน แต่ละก้อนเรียกว่า แคปโซเมียร์ 
(Capsomere) แคปโซเมียร์ไม่ได้ท าหน้าที่เพียงเป็นโปรตีนห่อหุ้มเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่
เป็นส่วนยึดเกาะของสารพันธุกรรมอีกด้วย 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 หน้าที่ของโปรตีนแคปซิดในด้านการเป็นโปรตีนห่อหุ้ม  

และที่ยึดเกาะของสารพันธุกรรม 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-

edited/chap14/b1400003.asp 
 

1. ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไขมัน (lipid) และคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 
รวมถึงโปรตีนอื่นๆ ที่ท าหน้าที่เป็นเอนไซม์ต่างๆ ซึ่งมีมาตั้งแต่ตอนที่ไวรัสประกอบตัวใหม่ใน
เซลล์เจ้าบ้าน ไขมันที่พบในไวรัสเป็นสารพวกฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ไกลโคลิพิด 
(glycolipid) และโคเลสเตอรอล (cholesterol) ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะแบบเดียวกับเยื่อหุ้ม
เซลล์ของเซลล์เจ้าบ้าน ส าหรับคาร์โบไฮเดรตนอกจากจะพบว่าเป็นส่วนหนึ่งในกรดนิวคลิอิก 

หนังสืออ่านเพ่ิม เรื่อง  อาณาจักรไวรา หน้าที่  4 



 

 
 

(น้ าตาลไรโบสหรือน้ าตาลดีออกซีไรโบส) ยังพบคาร์โบไฮเดรตในรูปไกลโคโปรตีนที่ท าหน้าที่
เป็นแอนติเจน (antigen) ที่ส าคัญของไวรัส 
 
รูปร่างและขนาดของไวรัส 

เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของไวรัสแล้วแทบไม่น่าเช่ือว่าไวรัสจะ
เป็นส่ิงมีชีวิตที่มีความหลากหลายสูงได้ แต่ความหลากหลายของพันธุกรรมและการจัดเรียง
ของโปรตีนห่อหุ้มท าให้ไวรัสมีความแตกต่างทั้งรูปร่างและขนาดดังที่กล่าวมาแล้วว่าไวรัสมี
ขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 20-400 nm 

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพจ าลองของไวรัสก่อโรคในมนุษย์ 

ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp 

 
แต่ยังไม่มีนักไวรัสวิทยาคนใดระบุว่าไวรัสชนิดใดมีขนาดเล็กที่สุด อย่างไรก็ตามมีรายงานที่
ระบุถึงไวรัสที่เล็กที่สุดต่างๆ ดังนี้ 

- RNA virus ที่มีจีโนมเล็กที่ สุดน่าจะเป็น retrovirus อย่างเช่น Rous Sarcoma 
Virus ที่มีขนาดจีโนมประมาณ 3.5 bp และมีเส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาคราว 80 nm 

- DNA virus ที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อตัดสินที่จีโนมน่าจะเป็นไวรัสในกลุ่มไวรัสตับ 
(Hepadna Virus) เช่ น  Hepatitis B Virus หรือ  Hepatitis D Virus ซึ่ งมี ขน าดจี โน ม
ประมาณ 3.2 kb และเส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาคประมาณ 42 nm แต่หากพิจารณาจาก
เส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาค DNA Virus ที่เล็กที่สุดน่าจะเป็น parvoviruses ซึ่งมีขนาดแคปซิด
เพียง 18-26 nm แต่มีขนาดจีโนมที่ใหญ่กว่า HBV และ HDV นั่นคือมีขนาดจีโนม 5 kb 
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นอกจากนั้น Picornavirus ก็เป็นไวรัสอีกตัวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ าราว 30 nm 
เท่านั้น 

ส าหรับไวรัสก่อโรคในสัตว์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นไวรัสใน 
family Poxviridae ซึ่งมีขนาดประมาณ 250-400 nm  

 

 
            

ภาพประกอบที ่6 แสดงรูปร่างและขนาดของไวรัส 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-

edited/chap14/b1400003.asp 
 
รูปร่างของไวรัสขึ้นกับการจัดเรียงตัวของ capsomeres ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 

1. Cubic symmetry ชนิด icosahedral symmetry รูปร่างเป็นสามเหล่ียม 20 หน้า 
12 มุม เช่นไวรัสโรคโปลิโอ หูด rotavirus adenovirus bluetongue virus 

2. Helical symmetry มีลักษณะท่อนตรงยาวหรือท่อนโค้ง เช่น ไวรัสที่ท าให้เกิด
โรคไข้หวัดใหญ่ หัด (influenza virus) คางทูม โรคพิษสุนัขบ้า TMV 

3. Complex รูปร่างสมมาตรไม่แน่นอน เช่น ไวรัสโรคฝีดาษ bacteriophage พวก 
T-even (กลุ่มเลขคู่ เช่น T2 T4 T6) 

นอกจากนั้นรูปร่างของไวรัสยังขึ้นอยู่กับการไม่มีหรือมี Envelope หุ้มด้วย (Naked 
virus หรือ  non-enveloped virus และ enveloped virus) 
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงภาพจ าลองรูปร่างของไวรัส 

ที่มา : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html 
 

 
ภาพประกอบที่ 8 แสดงไวรัสชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางรูปร่าง 
ที่มา : http://blogs.ipswitch.com/archives/viruses%202.jpg 

 
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส       

เกณฑ์ที่ใช้จัดหมวดหมู่ไวรัสพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ชนิดของกรดนิวคลิอิก รูปแบบการจัดเรียงตัวเป็นชนิดสายคู่ (double strands) 

หรือชนิดสายเดี่ยว (single strand) เช่น DNA สายคู่ DNA สายเดี่ยว RNA สายคู่ และ RNA 
สายเดี่ยว  

2. รูปร่างลักษณะของแคปซิด เช่น ขนาด สมมาตร และจ านวน capsomere 
3. การมีหรือไม่มี envelope ท าให้เกิดความทนทานต่อสภาพประกอบทางกายภาพ

ประกอบและเคมี 
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4. คุณสมบัติทางซีรัมวิทยา (serology) 
5. คุณสมบัติของโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่ปรากฏเนื่องจากไวรัสชนิดนั้น 
6. เนื้อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
โดยทั่วไปนักไวรัสวิทยาจะยึดการจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิตนี้ด้วยหลักการของ Baltimore 

Method ซึ่งยึดสารพันธุกรรมเป็นหลัก 
 
ตารางท่ี 1 การจัดจ าแนกไวรัสสัตว์โดยยึดประเภทของสารพันธุกรรมเป็นหลักตาม Baltimore 
Method of classification จะได้ไวรัส 6 Classes (ซึ่งต่อมามีการแยกออกมาอีก 1 class 
แต่ต าราส่วนใหญ่ยังคงยึดแบบ 6 classes)  

 
ที่มาตาราง : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html 

DNA virus ส่วนใหญ่ 

DNA สายเดี่ยวท าหน้าที่เป็นแม่แบบ
สังเคราะห์ DNA สายคู่สม 

Genome เป็น RNA ชิ้นย่อยๆ 10 ชิ้น 

RNA สายบวก ท าหน้าที่เป็น mRNA 
ได้เลย 

RNA สายลบเป็นต้นแบบสร้างสาย mRNA 

มีเอนไซม์ Reverse transcriptase ใช้ RNA 
เป็นแม่แบบในการสร้างสาย DNA 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ของไวรัสก่อโรคในสัตว์ 

 
ที่มาตาราง : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html 

 
การแบ่งกลุ่มเช่นนี้พบได้ในนักไวรัสวิทยาที่ศึกษาทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล แต่

นักชีววิทยาทั่ วไปจะแบ่งก ลุ่มไวรัสตามตระกูล (family) จีนัส (genera) และสปีชี ส์ 
(species) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการตั้งชื่อไวรัส คือ ICTV (International Committee 
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on Taxonomy of Viruses โดยไวรัสสัตว์ และแบคทีเรียจะมีชื่อตั้งแต่ระดับ family ลงไป 
ส่วนไวรัสพืชจะไม่ตั้งเป็น family หรือ genus แต่จะใช้เป็น group โดยชื่อของ group จะ
ได้มาจาก prototype ของ group และในปัจจุบันยังมีการจ าแนกไวรัสในระบบ คริพโตแก
รม (Cryptogram) อีกแบบหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจ
ได้ง่ายกว่าเมื่อเรียกชื่อไวรัสด้วยชื่อที่คุ้นเคยเช่น เรียกไวรัสก่อโรคฝีดาษ (pox) ว่า poxvirus 
เรียกไวรัสก่อโรคจุดวงแหวนในมะละกอว่า papaya ring spot virus และเรียกไวรัสก่อโรค
ในตับว่า Hepatitis virus 

 
การเพ่ิมจ านวนของไวรัส  
 เมื่ออยู่นอกเซลล์เจ้าบ้านไวรัสจะไม่มีเมตาบอลิซึมใด ๆ ไวรัสจะเพ่ิมจ านวน หรือสาร
ต่างๆ ได้เมื่ออยู่ในเซลล์เจ้าบ้านที่มีความจ าเพาะกับมันเท่านั้น เช่น ไวรัส CaMV (Cauliflower 
Mosaic Virus) ที่ติดมากับกะหล่ าจะไม่สามารถเติบโตได้ในร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์อื่นที่
กินมันเข้าไป กลไกในการเพิ่มจ านวนของไวรัสแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป แต่โดย
ภาพประกอบรวมแล้วมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. การเกาะจับกับเซลล์เจ้าบ้าน (Attachment หรือ Adsorption) ไวรัสเคล่ือน
ที่มายึดเกาะกับผิวของเซลล์เจ้าบ้านตรงต าแหน่งที่เหมาะสม (receptor site)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่9 แสดงการเกาะจับระหว่างไวรัส HIV กับเซลล์เจ้าบ้าน 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 

 
2. การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (Penetration หรือ Entry) มีหลายลักษณะไวรัสบางชนิด

จะส่งเฉพาะสารพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์ แต่ไวรัสบางชนิดหลังจากไวรัสเกาะติดกับเซลล์
เจ้าบ้านไว้แล้ว จะเข้าสู่เซลล์ host ได้ทั้งอนุภาคคล้ายๆ กับกระบวนการ phagocytosis ใน
กรณีของไวรัสสัตว์ที่ส่งทั้งตัวอนุภาคไวรัสเข้าเซลล์เจ้าบ้านจะมีขั้นตอนการสลายแคปซิด 
(Uncoating) โดยเซลล์เจ้าบ้านจะปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์มาย่อยสลายส่วนของแคปซิด 
 

 
 

หนังสืออ่านเพ่ิม เรื่อง  อาณาจักรไวรา หน้าที่  10 

http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment


 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่10 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้มของไวรัส  
(c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ 

ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
 
3. การสังเคราะห์ส่วนประกอบของไวรัส (Biosynthesisis) จีโนมของไวรัสจะเข้า

ควบคุมกลไกของเซลล์ให้สร้างส่วนประกอบของไวรัส  ไม่ว่าจะเป็น capsomere สาร
พันธุกรรม และเอนไซม์ที่ส าคัญต่อการประกอบเป็นตัวไวรัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่11 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้มของไวรัส  

(c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
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 4. ระยะเป็นไวรัสโดยสมบูรณ์ (Assembly หรือ Maturation) เป็นระยะที่ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของไวรัสที่สร้างขึ้นจะประกอบตัวเอง (self assembly) เป็น nucleocapsid จ านวน
มากและยังอยู่ภายในเซลล์ ไวรัสในระยะนี้อาจเรียกว่าเป็น Progeny virus การประกอบร่าง
ของ DNA virus ส่วนใหญ่ (ยกเว้น Poxvirus) จะประกอบร่างในนิวเคลียสของเซลล์เจ้าบ้าน
แต่ RNA virus ส่วนใหญ่จะประกอบตัวในไซโทพลาซึมของเซลล์เจ้าบ้าน 
 5. ระยะปลดปล่อยออกจากเซลล์ (Release) ไวรัสบางชนิดจะปล่อยเอนไซม์มาย่อย
ผนังเซลล์ของเซลล์เจ้าบ้านท าให้เซลล์แตกและปล่อยไวรัสรุ่นใหม่ออกมาจากเซลล์แล้วเข้าสู่
เซลล์ข้างเคียงต่อไป  แต่ไวรัสบางชนิดโดยเฉพาะพวก envelope จะออกจากเซลล์โดย
วิธีการ budding (budding ผ่านเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือเยื่อหุ้มเซลล์) และดึงเอาส่วนเยื่อหุ้ม
ของเซลล์เจ้าบ้านไปเป็น envelope ของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่12 แสดงการประกอบตัวเป็นไวรัสและปลดปล่อยออกจากเซลล์เจ้าบ้าน 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 

 

 
ภาพประกอบที ่13 แสดงการออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของไวรัส HIV 

ที่มา : http://pathmicro.med.sc.edu/lecture/images/hiv_bud.jpg 
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วงชีวิตของไวรัส 

 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงวงชีวิตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenzavirus) 

ที่มา : http://www.northwestern.edu/neurobiology/ 
faculty/pinto2/pinto_1big.jpg 

 
วงชีวิตของไวรัส Bacteriophage 

วงชีวิตของ bacteriophage มีสองลักษณะคือ 
1. Lytic pathway ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของไวรัสที่เมื่อสารพันธุกรรมจากไวรัสที่เข้าไป

ในเซลล์ hostแล้วจะจัดตัวเองให้อยู่ในรูปคล้ายพลาสมิด แล้วด าเนินการเพิ่มจ านวนสาร
พันธุกรรมและสร้างโปรตีนต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบเป็นเซลล์ใหม่ เมื่อสร้างสารต่างๆ 
และประกอบตัวเป็นอนุภาคไวรัสที่สมบูรณ์แล้วจะปล่อยไลโซไซม์ย่อยเซลล์ host เพื่อ
ปลดปล่อยลูกหลานไวรัสออกมา 

2. Lysogenic หรือ Prophage pathway เป็นวงชีวิตที่เพิ่มจ านวนสารพันธุกรรม
ของไวรัสผ่านการแบ่งเซลล์ของเซลล์ host เพราะเมื่อไวรัสส่งสารพันธุกรรมเข้าไปใน 

3. เซลล์ host แล้ว สารพันธุกรรมจะเข้าไปแทรกอยู่ในโครโมโซมของเซลล์ host 
(อาศัยเอนไซม์ integrase) ซึ่งในระหว่างนั้นสารพันธุกรรมของไวรัสจะไม่ก าหนดการสร้าง
อะไร คล้ายกับฝังตัวนิ่งๆ อยู่ในโครโมโซมของแบคทีเรีย และเพ่ิมจ านวนไปพร้อมๆ กับการ
เพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย จนเมื่อถึงสภาวะที่เหมาะสมจึงหลุดออกจากโครโมโซมของ
แบคทีเรีย และจัดรูปแบบตัวเองเป็นพลาสมิดซึ่งท าให้เกิดการด ารงชีวิตในวงจร Lytic 
pathway ต่อไป 
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ภาพประกอบที่ 15 แสดงวงชีวิตของ Bacteriophage 

ที่มา : http://bioserv.fiu.edu/~biolab/labs/Genetics/ 
phage_lab_files/image002.jpg 

 
การเกิดโรคในสิ่งมีชีวิตท่ีมีสาเหตุมาจากไวรัส 

- ไวรัสในพืช เช่น โรคใบด่างของยาสูบ โรคใบหงิกของพริก โรคแคระแกรนในต้นข้าว 
- ไวรัสในสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรค MBV ในกุ้งกุลาด า 
- ไวรัสในคน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โปลิโอ ตับอักเสบ  โรคพิษสุนัขบ้า โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
- ไวรัส Nuclear polyhediosis virus ก่อโรคในหนอนกระทู้ สามารถน าไปใช้ในการ

ควบคุมพชื โดยวิธีชีวภาพประกอบ 
 

ประโยชน์ของไวรัส 
1. สามารถผลิตวัคซีนหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันของส่ิงมีชีวิต 
2. สามารถใช้เป็นพาหนะในการน า DNA แปลกปลอมเข้าเพิ่มจ านวนยังแบคทีเรียตัว

ที่ใช้กันมากในงานพันธุวิศวกรรม 
3. สามารถควบคุมหรือต้านทานการก่อโรคโดยใช้ไวรัสพืชหลายชนิด เช่น มะละกอ 

ยาสูบ พริก โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
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ไวรอยด์ (viroid) 
โครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลิอิก ชนิด RNA ที่ขดเป็นวงแหวนสายเดี่ยวหรือเป็น

เส้นตรงสายเด่ียว อาจไม่มีหรือมีโปรตีนประกอบเพียงเล็กน้อย ไวรอยด์มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงก่อโรค (infectious agent) ในพืชที่มีขนาดเล็กที่สุด 

ไวรอยด์ก่อโรคในพืชหลายชนิด เช่น โรค potato spindle tuber (ต้นมันฝรั่ง) โรค 
citrus exocortis (ต้นส้ม) Chrysanthemum stunt (เบญจมาศ) และ Cucumber pale 
fruit (แตงกวา) อย่างไรก็ตามกลไกในการท าให้เกิดโรคของไวรอยด์ยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่า  
ไวรอยด์น่าจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการควบคุมยีน (gene regulation) ของเซลล์เจ้าบ้าน 

 
ภาพประกอบที่ 16 แสดงโรคที่เกิดจากไวรอยด์  

(A) มะเขือเทศที่ติดเช้ือ potato spindle tuber (B) avocado sun blotch 
(C) Chrysanthemum stunt  (D) chrysanthemum chlorotic mottle 

ที่มา : http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/mppg/agviroid.htm 
 

  
ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพไวรอยด์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

ที่มา : http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/mppg/agviroid.htm 
http://universe-review.ca/I11-45-viroid.jpg 
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พริออน (Prion) 
ส่ิงก่อโรคที่เล็กกว่า ไวรัส ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษ 1960s ส่ิงที่มีลักษณะคาบเกี่ยว

ระหว่างการมีและการไม่มีชีวิต ส่ิงที่สามารถอยู่รอด (Survive) และบางครั้งเพิ่มจ านวนได้
อย่างไม่น่าเช่ือ เช่น สามารถอยู่ในฟอร์มาลิน (ซึ่งท าลายไวรัสได้) ได้นานกว่า 2 ปี ทนต่อรังสี
อุลตร้าไวโอเลต (UV) ซึ่งสามารถท าลายสารพันธุกรรมได้นานถึง 45 นาที ส่ิงที่ถูกค้นพบนี้
ถูกวิเคราะห์ชัดเจนขึ้นในปี 1982 ว่ามันคือโปรตีนที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนราว 250 หน่วย 
และนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า พริออน (Prion) โครงสร้างปกติจะไม่เป็นอันตราย แต่ถ้า
เกิดการเปล่ียนโครงสร้าง พบว่าจะเป็นแม่แบบและชักน าให้โปรตีนที่ “ปกติ” เกิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นโครงสร้างที่ผิดปกติได้ พริออนจึงสามารถเพิ่มจ านวนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยีน 
และมีความสามารถในการก่อโรคได้ทันที  

 

 
ภาพประกอบที่ 18 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของพริออน 

ที่มา : (a) http://www.bioquest.org/bedrock/problem_spaces/prion 
/assets/prion_structure.jpg  (b) http://universe-review.ca/I11-08-prion.jpg 

 
โรคที่เกิดจากพริออน ได้แก่ Kuru disease และโรค Creutzfeldt Jacob disease 

(CJD) ในคน และ scrapio ในแกะ  และโรควัวบ้ า (mad cow disease หรือ Bovine 
spongiform encephalopathy (BSE) ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อสมองและระบบประสาท 
เนื่องจากโครงสร้างปกติของพริออนสามารถพบได้ทั่วไปที่ผิวเซลล์ (cell surface) รวมทั้งที่
เซลล์ประสาทในสมองด้วย ดังนั้นหากมีโครงสร้างผิดปกติของพริออนเข้าไปเหนี่ยวน าจะท า
ให้กลายเป็นโครงสร้างผิดปกติจ านวนมากซึ่งสามารถตรวจสอบการหายไปของโครงสร้าง
ปกติด้วยการใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 
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ภาพประกอบที่ 19 แสดงทฤษฎีการก่อโรคของพริออน (prion) 

ที่มา : http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255prot/prion.jpg  
 

 
ภาพประกอบที่ 20 แสดงความผิดปกติที่เนื้อสมองเนื่องจากการติดเชื้อพริออน 

ที่มา : http://www.uni-bayreuth.de/departments/ddchemie/umat/bse/bse.htm 
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ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตที่แตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอื่นทั่วไปตรงที่ไวรัสไม่มีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้ม

เซลล์ของตัวเอง ไวรัสไม่มีเมตาบอลิซึมเมื่ออยู่นอกเซลล์เจ้าบ้าน (host cell) แต่ไวรัสยังมี
คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิตที่สามารถแพร่พันธุ์เพิ่มจ านวน และเมื่ออยู่ใน host ไวรัสหลายๆ 
ชนิดสามารถสร้างเอนไซม์และเกิดเมตาบอลิซึมบางอย่างได้ ดังนั้นการมีชีวิตของไวรัสจึง
เป็นฃเพียง “อนุภาคที่มีชีวิต” (Living particle หรือ Virion) เท่านั้น 

 
อาณาจักรไวราและอนุภาคท่ีมีชีวิต (Kingdom Vira and Living particle) 

โครงสร้างโดยทั่วไปของไวรัสเป็นเพียงหน่วยอนุภาคของสารที่ประกอบด้วยกรด
นิวคลิอิกชนิด DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่งห่อหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่าเปลือกโปรตีน 
(protein coat) หรือ แคปซิด (capsid) จากลักษณะทั่วไปสรุปได้ว่า 

1. ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่อยู่ในรปูของเซลล์แต่อยู่ในรูปอนุภาค 
 2. จีโนม (genomes) หรือสารพันธุกรรมเป็นชนิด DNA หรือR NA อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ต้องอาศัยอยู่ภายในเซลล์ที่มีชีวิตจึงด ารงเป็นปรสิตแท้จริงแล้วจึงเพ่ิมจ านวนได้ 
4. การสืบพันธุ์เพิ่มจ านวนไวรัสเกิดขึ้นภายในเซลล์ที่มีชีวิต และยังสามารถถ่ายทอด 

สารพันธุกรรมไปยังเซลล์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถควบคุมกลไกของเซลล์โฮสต์ให้ท าการสร้างส่วนประกอบของไวรัสใหม่ 

 
โครงสร้างและส่วนประกอบของไวรัส 

1. ไวรัสมีขนาด 20-250 nm 
2. กรดนิวคลีอิกชนิด DNA หรือ RNA เป็นแกนกลางล้อมรอบส่วนที่เรียกว่าเปลือก

โปรตีนหรือแคบซิด หน่วยย่อยคือ capsomer 
3. ไวรัสบางชนิดมีสารลิโปโปรตีน เรียกว่า envelope จีโนม (genome)  
     - DNA สายคู่ (double- stranded DNA)  
     - DNA สายเดี่ยว (single- stranded DNA)  
     - RNA สายคู่ (double- stranded RNA)  
     - RNA สายเดี่ยว (single- stranded RNA)  
     - กรดนิวคลิอิกแบบวงแหวน ส่วนประกอบทางเคมีของไวรัส  
     - โปรตีน เป็นเอนไซม์ต่างๆ  
     - ไขมันหรือลิพิด ในฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ไกลโคลิพิด (glycolipid) และ 

คอสเลสเตอรอล (cholesterol)  
     - คาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนหนึ่งในกรดนิวคลิอิก และไกลโคโปรตีนช่วยเป็น 

antigen ที่ส าคัญของไวรัส  

สรุปองค์ความรู้ 
 



 

 
 

รูปร่างของไวรัส 
ไวรัสมีรูปร่าง (shape) การจัดเรียงตัวของ capsomeres มี 3 แบบ คือ  
- Cubic symmetry ชนิด icosahedral symmetry รูปร่างเป็นสามเหล่ียม 20 หน้า 

12 มุม เช่น ไวรัสโรคโปลิโอ หูด  
- Helical symmetry มีลักษณะท่อนตรงยาว หรือท่อนโค้ง เช่น ไวรัสที่ท าให้เกิดโรค

ไข้หวัดใหญ่ คางทูม โรคพิษสุนัขบ้า  
- Complex รูปร่างสมมาตรไม่แน่นอน เช่น poxvirus โรคฝีดาษ ไวรัสรูปแบบของ 

bacteriophage  
 
การจัดหมวดหมู่ของไวรัส เกณฑ์จะน ามาใช้จัดหมวดหมู่ของไวรัส โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. ชนิดของกรดนิวคลิอิก รวมทั้งการจัดเรียงตัวเป็นชนิดสายคู่ (double strands) 
หรือชนิดสายเดี่ยว (single strand) เช่น DNA สายคู่ DNA สายเดี่ยว RNA สายคู่ และ RNA 
สายเดี่ยว 

2. รูปร่างลักษณะของแคปซิด เช่น ขนาด สมมาตร และจ านวน capsomeres 
3. การมีหรือไม่มี envelope 
4. คุณสมบัติทางซีรัมวิทยา 
5. เอนไซม ์
6. เนื่อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น - การท าลายเยื่อบุ 

: small pox - การท าลายประสาท : encephalitis - การท าลายอวัยวะ : hepatitis 
yellow fever 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะขาลีบหนึ่งในอาการส าคัญของผู้ป่วยโปลิโอ 

ในแผ่นจารึกโบราณ ที่มา : http://www.gavialliance.org/resources/Egypt2.jpg 
(วันที่สบืค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการค้นพบไวรัส TMV จากการทดลองของ Adolph Mayer และ 
Iwanowsk ซึ่งระบุได้ว่ามีส่ิงมีชีวิตที่เล็กกว่าแบคทีเรียเป็นตัวการในการก่อโรคใบด่าง
ในยาสูบ ซึ่งต่อมาสามารถตรวจสอบรูปร่างลักษณะของส่ิงมีชีวิตนั้นได้ใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเลคตรอน  
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประอบที่ 3 แสดงรูปร่างไวรัสที่ซับซ้อน 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงหน้าที่ของโปรตีนแคปซิดในด้านการเป็นโปรตีนห่อหุ้ม 
และที่ยึดเกาะของสารพันธุกรรม 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงภาพจ าลองของไวรัสก่อโรคในมนุษย์ 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่6 แสดงรูปร่างและขนาดของไวรัส 
ที่มา : http://www.pinkmonkey.com/studyguides/subjects/biology-
edited/chap14/b1400003.asp (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงภาพจ าลองรูปร่างของไวรัส 
ที่มา : http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/ViralDisease.html 
(วันที่สบืค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงไวรัสชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางรูปร่าง 
ที่มา : http://blogs.ipswitch.com/archives/viruses%202.jpg 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่9 แสดงการเกาะจับระหว่างไวรัส HIV กับเซลล์เจ้าบ้าน 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่10 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและ (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้มของ
ไวรัส (c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่11 แสดง (a) การเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและ (b) การย่อยโปรตีนห่อหุ้มของ
ไวรัส (c) การสร้าง DNA ของไวรัสจาก RNA แม่แบบ 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่12 แสดงการประกอบตัวเป็นไวรัสและปลดปล่อยออกจากเซลล์เจ้าบ้าน 
ที่มา : http://www.thebody.com/content/art14193.html#attachment 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที ่13 แสดงการออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของไวรัส HIV 
ที่มา : http://pathmicro.med.sc.edu/lecture/images/hiv_bud.jpg 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 14 แสดงวงชีวิตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenzavirus) 
ที่มา : http://www.northwestern.edu/neurobiology/faculty/pinto2/pinto 
1big.jpg (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 
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ภาพประกอบที่ 15 แสดงวงชีวิตของ Bacteriophage 
ที่มา : http://bioserv.fiu.edu/~biolab/labs/Genetics/phage_lab 
_files/image002.jpg (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 16 แสดงโรคที่เกิดจากไวรอยด์ (A) มะเขือเทศที่ติดเช้ือ potato spindle 
tuber (B) avocado sun blotch (C) chrysanthemum stunt   
(D) Chrysanthemum chlorotic mottle 
ที่มา : http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/mppg/agviroid.htm 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพไวรอยด์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
ที่มา : http://www.biologie.uni-hamburg.de/bzf/mppg/agviroid.htm 
http://universe-review.ca/I11-45-viroid.jpg (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 18 แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพริออน 
ที่มา : http://www.bioquest.org/bedrock/problem_spaces/prion/assets 
/prion_structure.jpg  (b) http://universe-review.ca/I11-08-prion.jpg 
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 19 แสดงทฤษฎีการก่อโรคของพริออน (prion) 
ที่มา : http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255prot/prion.jpg  
(วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 

ภาพประกอบที่ 20 แสดงความผิดปกติที่เนื้อสมองเนื่องจากการติดเชื้อพริออน 
ที่มา : http://www.unibayreuth.de/departments/ddchemie/ 
umat/bse/bse.htm (วันที่สืบค้น 15 ธันวาคม 2558) 
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ภาคผนวก  ก 
บรรณานุกรม 



 

 
 

 
จงเติมข้อความให้สมบูรณ์และถูกต้อง  
 
1. ลักษณะไวรัส (Virus)เป็นอย่างไร 

นักวิทยาศาสตร์พบว่ายังมีส่ิงมีชีวิตอีก 2 ชนิด คือ ไวรัส (Virus) กับไวรอยด์ (viroid) มี
ลักษณะแตกต่างจากพวกโพรคาริโอตและยูคาริโอต กล่าวคือ โครงสร้างยังไม่เป็นเซลล์ ไม่มีทั้ง
เยื่อหุ้มเซลล์และไซโทพลาซึม เป็นพียงอนุภาค (virion) ที่ประกอบด้วยDNA หรือ RNA และ
โปรตีนเท่านั้น F ไวรัสประกอบด้วย DNA หรือ RNA ที่มีโปรตีน (capsid) ห่อหุ้มและมีเอนไซม์
ส าหรับใช้ในเมแทบอลิซึม ส่วนไวรอยด์มีเฉพาะ RNA ที่ไม่มีโปรตีนหุ้มและไม่มีเอนไซม์เลย 
2. โรค ไวรัสที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ 

ไข้ เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัด  โรคตับอักเสบชนิดบี  โรคเอดส์ Arbovirus 
Orthomyxovirus Picornavirus Hepatitis B Virus Human Immunodeficiency Virus 
3. โครงสร้างโดยทั่วไปของไวรัสเป็นเพียง 

อนุภาคของสารที่ประกอบด้วยกรดนิวคลิอิกชนิด DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง
ห่อหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่าเปลือกโปรตีน (protein coat) หรือ แคปซิด (capsid) 
4. จากลักษณะทั่วไปสรุปได้ว่าเป็นอย่างไร 

1. ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่อยู่ในรปูของเซลล์แต่อยู่ในรูปอนุภาค 
2. จีโนม (genomes) หรือสารพันธุกรรมเป็นชนิด DNA หรือR NA อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. ต้องอาศัยอยู่ภายในเซลล์ที่มีชีวิตจึงด ารงเป็นปรสิตแท้จริงแล้วจึงเพิ่มจ านวนได้ 
4. การสืบพันธุ์เพ่ิมจ านวนไวรัสเกิดขึ้นภายในเซลล์ที่มีชีวิต และยังสามารถถ่ายทอด 

สารพันธุกรรมไปยังเซลล์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถควบคุมกลไกของเซลล์โฮสต์ให้ท าการสร้างส่วนประกอบของไวรัสใหม่ 

5. โครงสร้างและส่วนประกอบของไวรัส 
1. ไวรัสมีขนาด 20-250 nm 
2. กรดนิวคลีอิกชนิด DNA หรือ RNA เป็นแกนกลางล้อมรอบส่วนที่เรียกว่าเปลือก

โปรตีนหรือแคบซิด หน่วยย่อยคือ capsomer 
3. ไวรัสบางชนิดมีสารลิโปโปรตีน เรียกว่า envelope จีโนม (genome)  
     - DNA สายคู่ (double- stranded DNA)  
     - DNA สายเดี่ยว (single- stranded DNA)  
     - RNA สายคู่ (double- stranded RNA)  
     - RNA สายเดี่ยว (single- stranded RNA)  
     - กรดนิวคลิอิกแบบวงแหวน ส่วนประกอบทางเคมีของไวรัส  
     - โปรตีน เป็นเอนไซม์ต่างๆ  

แบบฝึกหัด 
 



 

 
 

     - ไขมันหรือลิพิด ในฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ไกลโคลิพิด (glycolipid) และ 
คอสเลสเตอรอล (cholesterol)  

     - คาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนหนึ่งในกรดนิวคลิอิก และไกลโคโปรตีนช่วยเป็น antigen 
ที่ส าคัญของไวรัส  
6. รูปร่างของไวรัสเป็นอย่างไร 

ไวรัสมีรูปร่าง (shape) การจัดเรียงตัวของ capsomeres มี 3 แบบ คือ  
- Cubic symmetry ชนิด icosahedral symmetry รูปร่างเป็นสามเหล่ียม 20 หน้า 

12 มุม เช่น ไวรัสโรคโปลิโอ หูด  
- Helical symmetry มีลักษณะท่อนตรงยาว หรือท่อนโค้ง เช่น ไวรัสที่ท าให้เกิดโรค

ไข้หวัดใหญ่ คางทูม โรคพิษสุนัขบ้า  
- Complex รูปร่างสมมาตรไม่แน่นอน เช่น poxvirus โรคฝีดาษ ไวรัสรูปแบบของ 

bacteriophage  
7. การจัดหมวดหมู่ของไวรัส เกณฑ์จะน ามาใช้จัดหมวดหมู่ของไวรัส โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. ชนิดของกรดนิวคลิอิก รวมทั้งการจัดเรียงตัวเป็นชนิดสายคู่ (double strands) 
หรือชนิดสายเดี่ยว (single strand) เช่น DNA สายคู่ DNA สายเด่ียว RNA สายคู่ และ RNA 
สายเดี่ยว 

2. รูปร่างลักษณะของแคปซิด เช่น ขนาด สมมาตร และจ านวน capsomeres 
3. การมีหรือไม่มี envelope 
4. คุณสมบัติทางซีรัมวิทยา 
5. เอนไซม ์
6. เนื่อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น  
     - การท าลายเยื่อบุ : small pox  
     - การท าลายประสาท : encephalitis  
     - การท าลายอวัยวะ : hepatitis yellow fever 

8. การเพิ่มจ านวนของไวรัส มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1. การเกาะจับกับเซลล์โฮสต์ (Attachment หรือ adsorption) หน่วยไวรัสเคล่ือนที่

มายึดเกาะกับผิวของเซลล์โฮสต์ตรงต าแหน่งที่เหมาะสม (receptor site) 
2. การเข้าสู่เซลล์โฮสต์ (Penetration หรือ entry) หลังจากไวรัสเกาะติดกับเซลล์โฮสต์

ไว้แล้ว เยื่อหุ้มเซลล์จะโอบล้อมหน่วยไวรัสไว้ ไวรัสจึงเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ทั้งอนุภาคคล้ายๆ กับ
กระบวนการ phagocytosis 
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3. การสลายแคปซิด (Uncoating) เซลล์โฮสต์จะปล่อยเอนไซม์มาย่อยสลายส่วนของ
แคปซิด กรดนิวคลิอิกของไวรัสจะแข่งขันกับโครโมโซมของเซลล์เพื่อควบคุมกลไกทางชีววิทยา
ของเซลล์ 

4. การสังเคราะห์ส่วนประกอบของไวรัส (Sythesis) กรดนิวคลิอิกของไวรัสเข้าควบคุม
กลไกของเซลล์ให้สร้างส่วนประกอบของไวรัสโดยควบคุมให้เซลล์สร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆ ขึ้น 

5. ระยะเป็นไวรัสโดยสมบูรณ์ ( Maturation) เป็นระยะที่ส่วนประกอบต่างๆ ของไวรัส
ที่สร้างขึ้นจะประกอบตัวเอง (self assembly) เป็น nucleocapsid จ านวนมากและยังอยู่
ภายในเซลล์ 

6. ระยะปลดปล่อยออกจากเซลล์ (Release) เป็นระยะที่เซลล์โฮสต์แตกท าให้ไวรัสใหม่
ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์แล้วเข้าสู่เซลล์ข้างเคียงต่อไป จากการศึกษาไวรัสชนิด RNA เช่น 
poliovirus 
9. ไวรัสและไวรอยด์ เป็นส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก และมีโครงส้างที่ไม่จัดว่าเป็นเซลล์ 

- ไวรัส (Virus) มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งอาจเป็น DNA หรือ RNA 
อย่างใดอย่างหนึ่ง และ มีเปลือกหุ้มเป็นสารโปรตีน 

- ไวรอยด์ (Viroid) มีโครงสร้างเป็นเพียงสาร RNA เท่านั้น 
10. ไวรัสและไวรอยด์ ต่างกันอย่างไร ? 

1. ไวรอยด์มีชีวิตอยู่ในส่ิงมีชีวิต มันไม่มีชั้นโปรตีนหุ้ม มี RNA ที่มีน้ าหนักโมเลกุลน้อย 
2. เนื้อเยื่อที่ถูกไวรอยด์รุกรานจะไม่มีชิ้นส่วนเพื่อให้ในการเพิ่มจ านวนเหมือนไวรัส 
3. ไวรอยด์แค่ตัวเดียวสามารถท าให้เกิดโรคได้ 
4. ไวรอยด์ไม่มีเปล่ียนแปลง RNA เป็นโปรตีนได้ 
5. ไวรอยด์เพิ่มจ านวนได้เองในเซลล์ที่อ่อนแอ 
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จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. วิเคราะห์และสรุปความสัมพันธ์ของจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวกับอาการของผู้ติด
เช้ือเอดส์ได ้

2. เขียนกราฟจากข้อมูลได้  
 

ปัญหา เมื่อเวลาผ่านไป จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ในร่างกายผู้ป่วยโรคเอดส์มีการเปล่ียนแปลง
ไปในลักษณะใด 
 
ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจท่ีคงทน 

1. การสังเกต     
2. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล    
3. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
 

อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
1. สมุด    1 เล่ม 
2. ดินสอ/ปากกา   1 แท่ง/ด้าม 
3. หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านประกอบ วารสารวิทยาศาสตร์ 
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต 

 
ข้ันตอน                             

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์
ตารางแสดงจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการตรวจเลือดทุก 
3 เดือนในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 

ปีท่ี 
เดือนท่ี เดือนท่ี เดือนท่ี เดือนท่ี 
1–3 4–6 7–9 10–12 

1 820 750 510 660 
2 600 540 510 490 
3 480 480 380 352 
4 300 250 220 190 
5 190 150 120 30 

กิจกรรมที่ 14 วิเคราะห์ข้อมูล เซลล์เมด็เลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 



 

 
 

2. เขียนกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 
     – เซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันใน

ร่างกายอย่างไร 
     – จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในลักษณะใด 
     – นักเรียนคิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ

หรือไม่ เพราะเหตุใด 
4. น าผลการอภิปรายของทุกกลุ่มมาอภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปและบันทึกผล 
5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 

บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
รายการบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
วันที่ _____ เดือน __________________ พ.ศ. _________ 

 
พิจารณาจากค าตอบนักเรียน 

 

 
สรุปผลการท ากิจกรรม 

1. เซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบภูมิ คุ้มกันใน
ร่างกายลักษณะใด 

เซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งท าหน้าที่ป้องกันและต่อต้านไวรัส HIV ซึ่งเป็นส่ิงแปลกปลอมที่
เข้าสู่ร่างกายจะถูกไวรัสชนิดนี้ท าลายโดยตรง ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง เกิด
โรคแทรกซ้อนได้ง่ายและผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด 
 
2. จ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในลักษณะใด 

มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากถูกท าลายจากเชื้อไวรัส HIV 
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2. นักเรียนคิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อ สังคมและประเทศชาติ
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบ  

โรคเอดส์จัดเป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเป็นโรคที่
ติดต่อได้ และยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาด นอกจากนี้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนใน
เวลาไม่นาน ท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียเงินตราจ านวนมากเพื่อการรักษาพยาบาล และถ้า
ผู้ป่วยเป็นเยาวชนก็จะท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียประชากรที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
 
ค าถาม 

1. นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากเช้ือเอดส์ 
     1) หลีกเล่ียงจากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
     2) ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 
2. ปัจจุบันแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์โดยวิธีการอย่างไร 
     เนื่องจากไม่มีวิธีการรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แพทย์จึงเน้นไปที่การสร้าง

เสริมร่างกายให้แข็งแรงเพื่ อรักษาระบบภูมิ คุ้มกันของร่างกายให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ออกก าลังกายอยู่เสมอ และพักผ่อนให้
เพียงพอ 

3. เหตุใดผู้ป่วยโรคเอดส์จึงเสียชีวิตจากอาการของโรคแทรกซ้อนอื่นๆ มากกว่า
เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส HIV โดยตรง 

     เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกท าลาย ท าให้ผู้ป่วย
เอดส์ติดเชื้อชนิดอื่นได้ง่ายกว่าคนปกติ เช่น วัณโรคและปอดบวม ซึ่งโรคเหล่านี้จะแสดง
อาการรุนแรงจนท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด 
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จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 
 
1. ไวรัสตับอักเสบที่คนไทยติดเชื้อมากที่สุดคือ  

1. ไวรัสตับอักเสบ เอ     2. ไวรัสตับอักเสบ บ ี 
3. ไวรัสตับอักเสบ ซ ี    4. ไวรัสตับอักเสบ ดี  

2. ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเอดส์ต้องกินยาต้านไวรัสเอดส์พร้อมกันอย่างน้อยกี่ชนิด เนื่องจากพบว่า
ไวรัสมีการด้ือยา  

1. 1 ชนิด      2. 2 ชนิด  
3. 3 ชนิด      4. 4 ชนิด   

3. โรคฉี่หนูเกิดจากการติดเช้ือจุลินทรีย์พวกใด  
1. โพรโทซัว      2. ยีสต ์ 
3. ไวรสั      4. แบคทีเรีย 

4. วัคซีนป้องกันโรคชนิดใดในมนุษย์ซึ่งผลิตด้วยวิธีพันธุวิศวกรรม  
1. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
3. วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน 
4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอกัเสบบ ี 

5. กระบวนการกินอาหารของไวรัสเป็นแบบ 
1. ออสโมซิส (osmosis) 
2. การแพร่ (diffusion) 
3. ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) 
4. พิโนไซโทซิส (pinocytosis) 

6. เช้ือจุลินทรีย์ชนิดใดที่ท าให้เกิดท้องร่วงซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ คือ 
1. ยีสต ์     2. แบคทีเรีย 
3. อี โค ไล     4. รา 

7. ยีสต์ส่วนใหญ่ใช้สารชนิดใดเป็นแหล่งพลังงานและคาร์บอน 
1. จุลินทรีย ์     2. แบคทีเรีย 
3. สารอนินทรีย ์    4. สารอินทรีย ์
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
 



 

 
 

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงจุลินทรีย์ที่มองเห็นจากกล้องเรียงตามขนาดใหญ่ไปหาเล็กได้
ถูกต้อง 

1. ยีสต ์รา สาหร่าย โพรโทซัว แบคทีเรีย ไวรัส 
2. สาหร่าย โพรโทซัว รา ยีสต ์แบคทีเรีย ไวรัส 
3. แบคทีเรีย สาหร่าย รา โพรโทซัว ยีสต์ ไวรัส 
4. รา ยีสต์ โพรโทซัว สาหร่าย แบคทีเรีย ไวรัส 

9. ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดแรกที่มนุษย์น ามาใช้การผลิต คือ 
1. เบียร ์     2. ข้าวหมาก 
3. ปลาเจ่า     4. สาโท 

10. วิธีการควบคุม ก าจัดท าลายจุลินทรีย์อย่างส้ินเชิง เรียกว่า 
1. Benzoate     2. Sterilization 
3. Filtration     4. Radiation 

11. การย่อยอาหารของพวกไวรัส เกิดขึ้นโดยวิธีใด  
1. น าอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง  
2. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือนอมีบา  
3. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แล้วแต่ละเซลล์ต่างได้รับอาหาร  
4. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แล้วแต่ละเซลล์ต่างดึงอาหาร โมเลกุลเล็กที่

ถูกย่อยแล้วมาย่อยต่อ  
12. การย่อยอาหารไวรัส เป็นการย่อยอาหารแบบใด  

1. intracellular digestion  
2. extracellular digestion  
3. intercellular digestion  
4. endocellular digestion  

13. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อรา  
1. สาโท ข้าวหมาก  
2. เต้าเจ้ียว เนยแข็ง  
3. น ้าปลา น ้าส้มสายชู  
1. ข้อ 1      2. ข้อ 2  
3. ข้อ 3      4. ข้อ 2 และ 3  

14. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ ในการผลิตอาหารชนิดใด  
1. เต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว     2. นมเปรี้ยว โยเกิร์ต  
3. เต้าหู้ยี้ การดองผัก     4. ถูกหมดทุกข้อ 
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15. สารที่อยู่ในไลโซโซมของพารามีเซียม เทียบได้กับสารที่ได้มาจากอวัยวะใดของคน  
1. ตับอ่อน      2. ล าไส้เล็ก  
3. กระเพาะอาหาร     4. ต่อมน ้าลายและตับ  

16. จากภาพหมายเลขใดคือ Pseudopodium และเอนไซม์ในออร์แกเนลล์ใดจะย่อยอาหาร
ให้ม ีขนาดเล็กลง  

 
 

1. 1, ไรโบโซม      2. 1, ไลโซโซม  
3. 3, ไรโบโซม      4. 4, ไลโซโซม 

17. วิธีการกินอาหารของอะมีบา และพารามีเซียมต่างกันอย่างไร  
1. อะมีบามีขาเทียม พารามีเซียมมีซีเลีย  
2. อะมีบามีซีเลียคอยโบกพัดอาหารเข้าทางขาเทียม พารามีเซียมมีซีเลียคอยพัดโบก

เข้าทางร่องปาก  
3. อะมีบามีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis พารามีเซียมใช้ซีเลียที่

อยู่บริเวณร่องปาก (oral groove) โบกพัดอาหารเข้า สู่เซลล์  
4. อะมีบาใช้ซีเลียที่อยู่บริเวณร่องปาก  (oral groove) โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ 

พารามีเซียมมีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis  
18. ส่ิงมีชีวิตในข้อใด ได้อาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง  

1. ไวรัส      2. ยูกลีนา  
3. อะมีบา      4. พารามีเซียม 

19. ส่ิงมีชีวิตที่เป็นสาร nucleoprotein เช่นเดียวกับ ribosome คือ 
1. แบคทีเรีย  2. ไวรัส  3. รา  4. ยีสต ์

20. ไวรัสจัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งๆ ที่ไวรัสไม่เป็นเซลล์ เหตุผลที่จัดไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตคือ 
1. สืบพันธุ์ได้  2. กินอาหารได้  3. ปรับตัวได ้ 4. สร้างอาหารได้ 
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