
บทที่ 8 
ไวรัสและไวรอยด์ 

(Virus and Viroid) 
 



ไวรัส 
• เป็นจุลินทรียท์ีม่ขีนาดเลก็มาก โดยมขีนาดประมาณ 0.03-0.3 

ไมครอน โดยโครงสร้างของไวรัสไม่เหมอืนสิง่มชีีวติชนิดอืน่ ๆ  
น่ันคอื ไม่มเียือ่หุม้เซลลแ์ละโปรโตพลาสซมึจงึไม่จัดเป็นเซลล ์
แต่มักเรียกไวรัสว่าอนุภาค อนุภาคของไวรัสมักเรียกว่า ไวริออน 
(Virion) ไวริออนของไวรัสแต่ละชนิดประกอบด้วย กรดนิว
คลีอคิซึง่อาจเป็นชนิด ดเีอน็เอหรือ อารเ์อน็เอ อย่างใดอย่าง
หน่ึง กับโปรตนีทีห่อ่หุม้ล้อมรอบกรดนิวคลอีคิเทา่น้ัน 



 ไม่มอีงคป์ระกอบอืน่ ๆ เช่น ออรแ์กเนลลเ์หมอืนเซลลข์องสิ่งมชีีวิตอืน่ ๆ และไวรัสจะ
เจริญเตบิโตทวีจ านวนไดต้้องอยู่ภายในเซลลข์องสิ่งมชีีวิตอืน่ ๆ และไวรัสจะเจริญเตบิโตทวี
จ านวนได้ต้องอยู่ภายในเซลลข์องสิ่งมชีีวิตเทา่น้ัน  



Virus and bacteria 

 



การค้นพบไวรัส  
 •  โรคทีมี่สาเหตุมาจากไวรัสเกดิขึน้มานานแล้ว แต่การค้นพบและการ

พสูิจนว์่าสาเหตุของโรคต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับไวรัสเพิง่ปรากฏโดยมีรายงาน
ของ Mayer (พ.ศ. 2428) พบโรคใบด่างยาสูบ (Tobacco Mosaic 
Disease) ทดลองน าน ้าคัน้จากต้นยาสูบทีเ่ป็นโรคไปฉีดใหต้้นยาสูบปกติ
ท าใหต้้นปกตเิกดิโรคใบด่างได้ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคได้จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2435 Dmitri Ivanowsdrki นักพฤกษศาสตรช์าวรัสเซยี และ 
Martimus W. Beijerinck (พ.ศ. 2448) ชาวดัชทแ์ยกน ้าใสจากใบ
ยาสูบทีมี่ลักษณะใบด่างกรองผ่านแผ่นกรองแบคทเีรีย พบผลึกจ านวนมาก 
เรียกสิ่งทีมี่ชีวติทีมี่คุณสมบัตผ่ิานตะแกรงกรองแบคทเีรียนีว้่า “Filterable 
Virus”ซึง่ต่อมาเรียกว่า ไวรัส ต่อมาน าส่วนน ้าใสดังกล่าวมาใส่ในต้นยาสูบ
ปกตพิบว่าท าใหย้าสูบเป็นโรคใบด่าง  

 



Tobacco mosaic 

 



ขนาดของอนุภาคไวรัส 

 •  อนุภาคของไวรัส สามารถศึกษาได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน ไม่สามารถใช้กล้องแบบใช้แสง เพราะก าลังขยายไม่มาก
พอ (ความสามารถในการแยกรายละเอียดของกล้องแบบใช้แสง
ประมาณ 0.2 ไมครอน) อนุภาคของไวรัสมีขนาด 10-800 นาโนเมตร 
Poxvirus เป็นไวรัสทีม่ีขนาดใหญ่มากทีสุ่ด มีขนาดประมาณ 
400×240×200 นาโนเมตร ไวรัสดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคในคนและ
สัตว ์Small-Pox, Cow-Pox เป็นไวรัสทีมี่ขนาดเล็กอยู่ในกลุ่ม 
Parvovirus รูปร่างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 24 นาโนเมตร 
และไวรัสบางชนิดสามารถสร้างผลึกได้ (Crystallized) 

 



Poxvirus and parvovirus 

 pox 

parvo 



ขนาดของไวรัสเปรียบเทียบกบัจุลนิทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ  
 



ลกัษณะสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาของไวรัส  
 • ไวรัสมีโครงสร้างและหน้าทีดั่งนี ้ 

• กรดนิวคลีอกิ ซึง่อาจเป็นดเีอน็เอหรืออารเ์อน็เอชนิดใดชนิดหน่ึง โดยอาจมี
ลักษณะเป็นเส้นเดีย่ว (Single Strand) หรือเป็นเส้นคู่ (Double 
Strand) แล้วแต่ชนิดของไวรัส และกรดนิวคลีอกิอาจเป็นเส้นยาว ๆ หรือ
เป็นวงกลมซึง่ขึน้กับชนิดของไวรัสเช่นกัน ดังน้ัน จงึอาจแบ่งกรดนิวคลีอกิที่
พบในไวรัสได้เป็น 4 แบบ คอื ดเีอน็เอเส้นเดีย่ว ดเีอน็เอเส้นคู่  อารเ์อน็เอ
เส้นเดีย่วและอารเ์อน็เอเส้นคู่ ฉะน้ันปริมาณกรดนิวคลีอกิในอนุภาคของไวริ
ออนจะมากหรือน้อยจึงสัมพนัธก์บัจ านวนยนี (Gene) ทีไ่วรัสแต่ละชนิดมี
อยู่ กรดนิวคลีอดิทีมี่อยู่ในอนุภาคของไวริออนจะอยู่บนของแกนกลาง
อนุภาคไวรัส 

 



 



• โปรตนี เป็นส่วนประกอบทีห่อ่หุม้กรดนิวคลีอกิเอาไว้ มักเรียกว่าแคปซดิ 
(Capsid)โมเลกุลย่อย ๆ ของโปรตนีทีป่ระกอบเป็นแคปซดิ เรียกว่า แคป
โซเมอร ์(Capsomer) ซึง่แต่ละแคปโซเมอรป์ระกอบขึน้จากหน่วยย่อย ๆ 
ทีเ่ป็นโมเลกุลเล็ก ๆ ของโปรตนีทีเ่รียกว่า โปรโตเมอร ์(Protomer) ซึง่
การจัดเรียงตัวของแคปโซเมอรจ์ะท าใหไ้วรัสมีรูปร่างทีแ่ตกต่างกันออกไป 
นอกจากโครงสร้างไวรัสดังกล่าวแล้ว ไวรัสบางกลุ่มยังมีโครงสร้างทีมี่ลักษณะ
เป็นเปลือกหุม้อยู่ด้านนอกของแคปซดิอกีทหีน่ึง เรียกว่า เอนเวลโลป 
(Envelope) จากการศึกษาโครงสร้างของเอนเวโลปทีมี่อยู่ในไวรัสบาง
กลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่เป็นสารประกอบจ าพวกไกลโคโปรตนี 
(Glycoprotein) ซึง่เป็นสารประกอบของโปรตนีทีอ่ยู่รวมกับ
คารโ์บไฮเดรต ส าหรับรูปร่างของไวรัส มีหลายรูปแบบขึน้กับการจัดเรียงตัว
ของแคปโซเมอร ์แต่สามารถจัดเรียงตัวได้เป็น 3 แบบใหญ่คือ 



• ฮลีิคัล ซิมเมตรี (Helical Symmetry) มีรูปร่างต่าง ๆ กันแต่การ
จัดเรียงตัวของแคปโซเมอรแ์ละกรดนิวคลีอิกจะเรียงตัวเป็นบันได
เวยีน และบางชนิดขดกันเป็นเกลียวจนมีรูปร่างเป็นรูปทรงกลม
ตัวอย่างไวรัสทีมี่รูปร่างแบบนี ้เช่น ไวรัสทีท่ าใหเ้กดิโรคใบด่างของ
ยาสูบ (Tobacco Mosaic Virus: TMV) ไวรัสทีท่ าใหเ้กดิโรค
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) 

 
• คิวบอยดัล ซิมเมตรี (Cuboidal Symmetry) มีรูปร่างเป็นรูป

สี่เหลี่ยมลูกบาศก ์หรือรูปหลายเหลี่ยม ตัวอย่างไวรัสทีม่ีรูปร่างแบบนี ้
เช่นไวรัสท าลายแบคทเีรีย (Bacteriophage) ซึ่งมีรูปร่าง 6 
เหล่ียมต่อกัน เช่น ไวรัสทีท่ าใหเ้กดิโรคโปลิโอ (Polio Virus) ซ่ึงมี
รูปร่างเป็นรูป 20 เหลี่ยมต่อกัน 

•   
 



รูปร่างแบบต่าง ๆ ของแคปซิดในไวรัส 



• 5. ไบนัล ซมิเมตรี (Binal Symmetry) มีรูปแบบทีมี่รูปร่างแบ่งได้
เป็น 2 ส่วน คอื ส่วนหวั และส่วนหาง ตัวอย่างไวรัสทีมี่รูปร่างแบบนีเ้ช่น 
ไวรัสท าลายแบคทเีรียบางชนิดเป็นต้น 

 

• 6. เอนเวลโลป (Envelope) เป็นโปรตนี คารโ์บไฮเดรตและไขมันมา
หอ่หุม้ทีแ่คปซดิ เรียกว่า เอนเวลโลป ไวรัส (Enveloped Virus) ส่วน
ไวรัสทีไ่ม่มีเอนเวลโลปเรียกว่า เนเคค ไวรัส (Naked Virus) เอนเวลโลป
ของไวรัสไม่มีความแขง็แรง ท าใหเ้ปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้เม่ือส่องด้วย
กล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอน ไวรัสส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นวงกลมและมีไกลโค
โปรตนียืน่ออกมาเรียกว่าสไปค ์(Spike) เอนเวลโลปท าหน้าทีช่่วยในการ
งอกหลุดของเอนเวลโลป ไวรัส และช่วยในการเข้าสู่เซลล ์



โครงสร้างพืน้ฐานของเนเคค ไวรัส (Naked Virus) 
 และ เอนเวลโลป ไวรัส (Enveloped  Virus) 

 



การสืบพนัธ์ุของไวรัส  
 

•  ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตทีไ่ม่สามารถสืบพันธุเ์ป็นอสิระไดด้ว้ย
ตัวเอง ต้องอาศัยขบวนการเมเทบอลิซึมของเซลลข์องตัวให้
อาศัย โดยอาจแบ่งขั้นตอนการเพิม่จ านวนของไวรัสไดเ้ป็น 6 
ขั้นตอน  



•  1. Attachment เป็นระยะทีไ่วรัสเข้าเกาะกับเซลลข์อง
ตวัใหอ้าศัยทีต่ าแหน่งเฉพาะ 
 2. Penetration หลังจากเกาะตดิกับเซลลผู้์ให้อาศัยแล้ว เยือ่หุ้ม
เซลลลจ์ะโอบล้อมอนุภาคไวรัสไว้ แล้วไวรัสจะเข้าไปในเซลล ์

 



กระบวนการสืบพนัธ์ุของไวรัส T-Even Bacteriophages 



 



• 3. Uncoating เซลลข์องตัวใหอ้าศัยจะปล่อนเอนไซมอ์อกมาย่อย
เยือ่หุม้เซลลแ์ละแคปซิดของไวรัส 

• 4. Biosynthesis กรดนิวคลีอิกของไวรัสจะเข้าควบคุมและก ากับ
ขบวนการท างานของเซลลข์องตัวใหอ้าศัย เพือ่ใหส้ร้างส่วนประกอบ
ของไวรัส ซึ่งจ านวนไวรัสทีถู่กสร้างขึน้ใหม่จะขึน้กับชนิดของไวรัสน้ัน 
ๆ  

• 5. Assembly จากน้ันส่วนประกอบต่าง ๆ ของไวรัสทีถู่กสร้างขึน้
จะประกอบกันเข้าเป็นอนุภาคทีส่มบูรณ ์

• 6. Release เซลลข์องตัวใหอ้าศัยจะแตกออก ปล่อยอนุภาคของ
ไวรัสออกมานอกเซลล ์เพือ่เข้าสู่เซลลข้์างเคียงต่อไป 

 



ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเจริญของไวรัส  
 

•  อุณหภมิู ความร้อน มีผลตอ่ไวรัสอย่างมาก โดยการตม้ 2-3 
นาท ีถ้าเป็น Hepatitis Virus ใช้เวลานาน 30 นาท ีไวรัสมี
รูปร่างแบบ Icosahedrom ทนทานตอ่อุณหภมิูสูงไดด้ ีส่วน
ไวรัสทีมี่เอนเวลโลปถูกท าลายไดง้า่ยทีอุ่ณหภมิู 55-70 องศา
เซลเซียส ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง ส่วนรังสีมีผลตอ่สารพันธุกรรม
ในไวรัสโดยท าใหเ้กิด Thymine Dimer ได ้ส าหรับสารเคมี
พบว่าไวรัสทีมี่เอนเวลโลปจะอ่อนแอตอ่อเีทอร ์



Thymine Dimer  

 



การตั้งช่ือของไวรัส  
 

•  ตัง้ชือ่ตามส่ิงมีชีวิตทีไ่วรัสอาศัย (Host) เช่น Animal 

Virus, Plant Virus, Bacterial Virus, Polio Virus, 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) หรือโรค
เอดส์ นอกจากนีอ้าจตัง้ชือ่ไวรัสทีเ่ป็นสาเหตุของโรคทีเ่กิดกับพืช 
เช่น Tobacco Mosaic Virus (TMV), Tomato 
Bushy Virus (TBV) ในบางครัง้อาจตัง้ชือ่ไวรัสทีเ่ป็นสาเหตุ
ทีท่ าให้เกิดโรคกับแบคทเีรีย เช่น Phage, T2, ß เป็นต้น  



การจัดหมวดหมู่ของไวรัส 

 

•  การจ าแนกไวรัสขึน้อยู่กับโฮสตท์ีมั่นเข้าไปอาศัย สมบัตทิาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของไวรัส นอกจากนีย้ังนิยมจ าแนก
ไวรัสโดยระบบคริฟโตแกรม โดยมีการจ าแนกดงันี ้ 

• สมบัตทิางเคมีของกรดนิวคลีอิก อาจเป็นดเีอ็นเอ หรืออารเ์อ็นเอ
สายเดีย่วหรือสายคู่และดจูากน า้หนักโมเลกุลของกรดนิวคลีอกิ
ด้วย 

 



• โครงสร้างของไวริออน อาจเป็นทอ่นยาว หลายเหลี่ยม เชิงซ้อน โดย
ดูจากจ านวนแคปโซเมอรท์ีม่าประกอบกันเป็นแคปซิด 

•  3. ต าแหน่งในการเพิม่จ านวนของไวรัส อาจเกดิในนิวเคลียส
หรือไซโตพลาสซึม 

•  4. ความชอบโฮสต ์ไวรัสมีความจ าเพาะต่อเซลลแ์ต่ละชนิดได้
แตกต่างกัน 

•  5. การตดิต่อของโรค ตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์ผิวหนัง เยือ่บุ การ
หายใจและการกิน 

•  ไวรัสสามารถจ าแนกได้เป็น 6 คลาส (Class) ดังนีค้ือ 

 



» คลาส I ไวรัสทีม่ดีเีอน็เอสายคู่ (ds DNA) ได้แก่ ดเีอน็เอของ
ไวรัสเป็นส่วนใหญ่ 

•   คลาส II  ไวรัสทีม่ดีเีอน็เอสายเดีย่ว (ss DNA) ได้แก่ไวรัสของ
แบคทเีรียบางชนิด และกลุ่ม Parvo virus ของสัตว ์

•   คลาส III  ไวรัสทีม่อีารเ์อน็เอสายคู่ (สายบวกและสายลบ) ได้แก่รีโอ
ไวรัส 

•   คลาส IV  ไวรัสทีม่อีารเ์อน็เอสายเดีย่วชนิดบวก ได้แก่ โปลิโอไวรัส 

•   คลาส V   ไวรัสทีม่อีารเ์อน็เอสายเดีย่วชนิดสายลบ ได้แก่ แรบโต
ไวรัสพารามิกโซไวรัส 

•   คลาส VI  ไวรัสทีม่จีโีนมเป็นอารเ์อน็เอ แต่ต้องการดเีอน็เอเป็น
ตัวกลางในการจ าลองตัวเอง คอื ใช้อารเ์อน็เอเป็นแม่พมิพเ์พือ่ถอดรหสัเป็นดเีอน็เอ 

•   

 



ไวรอยด์ (Viroid)  

 •  เป็นสิ่งมีชีวติทีมี่ลักษณะคล้ายกับไวรัสมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า เป็น
อนุภาคทีป่ระกอบด้วยกรดนิวคลีอกิชนิดอารเ์อน็เอเพยีงอย่างเดยีว ไม่มี
โปรตนีหอ่หุม้มีพฤตกิรรมเช่นเดยีวกับไวรัส พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1971 
โดย ท ีโอ ดเีนอร ์(T.O. Diener) พบว่าท าใหเ้กดิโรค Potato 
Spindle Tuber  และดเีนอรเ์ป็นคนแรกทีน่ าค าว่าไวรอยดม์าใช้เป็นคน
แรกโดยเรียกไวรอยดท์ีเ่ป็นสาเหตุของโรคดังกล่าวว่า PSIV (Potato 
Spindle Tuber Viroid) และต่อมามีนักวทิยาศาสตรห์ลาย ๆ ทา่น ได้
พบโรคทีมี่สาเหตุจากไวรอยดเ์พิม่ขึน้ ซึง่ปัจจุบันมีโรคต่าง ๆ ทีพ่บว่ามีสาเหตุ
มาจากไวรอยดห์ลายชนิด ตัวอย่างเช่น Potato Spindle Tuber 
Disease (PSTV) ในมันฝร่ัง, โรคแคระแกรนในต้นเบญจมาศ 
(Chrysanthemum Stunt Disease) เป็นต้น  
 



 



มนัฝร่ังท่ีเป็นโรค Potato Spindle Tuber Viroid 

 



• เน่ืองจากไวรอยดเ์ป็นจุลินทรียท์ีมี่ขนาดเล็กทีสุ่ดทีมี่การค้นพบ 
จงึท าใหค้วามรู้ตา่ง ๆ เกี่ยวกับรายละเอยีดของไวรอยดมี์ไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตามนักจุลชีววิทยาไดพ้ยายามศึกษาไวรอยด ์
โดยเฉพาะในเร่ืองความสามารถในการเกดิโรคกับส่ิงมีชีวิตตา่ง ๆ 
เพราะเชื่อว่า มีโรคอกีมากมายในมนุษยแ์ละสัตวท์ีอ่าจมีสาเหตุ
มาจากไวรอยด ์เช่น โรคสมองเส่ือม (Encephalopathy) ใน
ตวัมิง้ค ์ โรคคูรู (Kuru) ท าใหม้นุษยส์มองเส่ือมซึง่พบมากใน
แถบหมู่เกาะนิวกินี เป็นต้น 

 



สรุปท้ายบท 

 •  ไวรัสเป็นอนุภาคทีป่ระกอบด้วยดเีอ็นเอ และอารเ์อ็นเอ อย่างไดอย่างหน่ึง 
สามารถมีชีวิตโดยอาศัยในโฮสตท์ีมี่ชีวิตเทา่น้ันไวรัสแต่ละอนุภาคประกอบด้วย
โปรตนีและกรดนิวคลีอิก โดยโปรตนีจะถูกหอ่หุม้ด้วยแคปซิด ส่วนกรดนิวคลีอิกจะ
อยู่ใจกลาง อาจเป็นดเีอ็นเอ หรืออารเ์อ็นเอ นอกจากนีไ้วรัสบางชนิดอาจมีเอนเวน
โลปเป็นโครงสร้างทีห่อ่หุม้แคปซิดด้านนอก ไวรัสมีรูปร่างต่างกัน แต่หากยดึตาม
การจัดเรียงตัวของแคปโซเมอรท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของแคปซิดเป็นเกณฑจ์ะแบ่งได้
เป็น 3 แบบคือ ฮีลิคัลซิมเมตรี คิวบอยดัลซิมเมตรีและ ไบนัลซิมเมตรี การเรียกช่ือ
ไวรัสไม่ได้เรียกตามระบบทวินามหรือตรีนาม ซึ่งเป็นช่ือวิทยาศาสตร ์แต่จะเรียก
โดยใช้รหสัคริปโตแกรม ส่วนไวรอยดเ์ป็นอนุภาคอารเ์อ็นเอ ไม่มีโปรตนีหอ่หุม้
เหมือนไวรัส อย่างไรก็ตามพบว่าไวรอยดเ์ป็นสาเหตุของโรคพชืหลายชนิด และเช่ือ
ว่าโรคบางโรคทีเ่กิดกับคนและสัตวบ์างโรคอาจเกิดจากไวรอยด ์

•   
 



แบบฝึกหัดท้ายบท 

 • 1. จงอธิบายการเพิ่มจ านวนไวรสัในแบคทีเรยี 
• 2. จงอธิบายเก่ียวกบัโครงสรา้งและรูปรา่งของไวรสั 
• 3. ไวรสัตา่งจากไวรอยดอ์ยา่งไร 
• 4. การจ าแนกไวรสัโดยระบบครฟิโตแกรมใชเ้กณฑอ์ยา่งไรในการจ าแนก 
• 5. กรดนิวคลีอิกท่ีพบในไวรสัมีก่ีแบบ แบบใดบา้ง จงอธิบาย 
• 6. นกัวิทยาศาสตรท์า่นใดพบวา่ไวรอยดท์ าใหเ้กิดโรค Potato Spindle Tuber 
• 7. ไวรสัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 คลาส มีคลาสใดบา้ง จงอธิบาย 
• 8. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจรญิของไวรสั 
• 9. จงอธิบายขัน้ตอนการสืบพนัธุข์องไวรสั 
• 10. จงยกตวัอยา่งโรคท่ีเกิดจากไวรอยดม์า 1 โรค 
•  

  
•   
•   

 



The end 

 


