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เซลลแ์ละองคป์ระกอบของเซลล์
(Cell and Cell component)

ผูส้อน
ผศ.ดร.รัชพล พะวงศรั์ตน์
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ทฤษฏีเซลล ์(Cell theory)

• เสนอโดยชวนัน์ และชไลเดน 
• มีใจความวา่ “ส่ิงมีชีวติทั้งหลายยอ่มประกอบดว้ยเซลลแ์ละ

ผลิตภณัฑข์องเซลล ์และเซลลคื์อหน่วยพ้ืนฐานท่ีเลก็ท่ีสุดของ
ส่ิงมีชีวติท่ีมีการจดัระบบ”
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ประเภทของเซลล ์ : Prokaryotes and Eukaryotes
: 6 Kingdoms 

เซลล์ยูคาริโอต
(Eukaryotic cell)

• เป็นเซลลข์องส่ิงมีชีวติชั้นสูง พวกเห็ด รา พืช และ
สตัว ์
• เซลลช์นิดน้ีมีขนาดใหญ่กวา่ชนิดแรก มีนิวเคลียสท่ี
เห็นไดช้ดัเจนแยกจากบริเวณไซโตพลาสซึม
• มีเยือ่หุม้นิวเคลียส (nuclear membrane) หุม้รอบสาร
พนัธุกรรมซ่ึงมีโปรตีนฮีสโตนเป็นส่วนประกอบ
• ออร์แกแนลท่ีมีเยือ่หุม้จาํนวนหลายชนิด รวมทั้ง
ออร์แกแนลท่ีไม่มีเยือ่หุม้อยูภ่ายในไซโตพลาสซึม

เซลล์โปรคาริโอต
(Protokaryotic cell)

• เป็นเซลข์องส่ิงมีชีวติชั้นตํ่า (cyanobacteria) 
(bacteria) (mycoplasma) 
• มีสารพนัธุกรรมอยูใ่นบริเวณโครงสร้างท่ี
เรียกวา่ นิวคลีออยด์ (nucleoid) ท่ีปราศจากเยือ่หุม้
นิวเคลียส ไม่มีโปรตีนฮีสโตน (histone)
• ภายในไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ไม่มีออร์
แกแนลชนิดท่ีมีเยือ่หุม้ (membrane organelles) 
และโครงร่างภายในไซโตพลาสซึม (cytoskeleton)
• มีการสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ เรียกวา่ Binary 
fission 3

The six kingdoms of life
Cells

Prokaryotes

Archaebacter ia

Eubacter ia

Eukaryotes

Protista

Fungae

Plantae

Animalia
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องคป์ระกอบของเซลล์

เซลล์

ส่วนห่อหุม้เซลล์
Cell membrane

Cell wall

protoplasm

Nucleus
Nuclear membrane

Nucleoplasm
Nucleolus

Chromatin fiber

Cytoplasm
Cytosol

Organelle

ไม่มีเยือ่หุม้
Ribosome
Centriole

Cytoskeleton

มีเยือ่หุม้ 1 ชั้น

Endoplasmic reticulum 
(ER)

Golgi body
Lysosome

Peroxisome

Vacuole

มีเยือ่หุม้ 2 ชั้น
Mitochondria

chloroplast

•ไม่พบในเซลล์สัตว์ chloroplast, central vacuole, cell 
wall, tonoplast
•ไม่พบในเซลล์พืช lysosome, centriole
•ไม่พบในแบคทเีรีย nucleus, cytoskeleton, centriole, 
organelle ท่ีมีเยือ่หุม้ทั้งหมด
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o ส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์
Cell wall
• พบในพืช ฟังไจ สาหร่าย แบคทีเรีย

บางชนิด โพรโตซวับางชนิด ไม่พบ
ในสตัว์

• ระหวา่งเซลลพ์ืชมีชั้นเช่ือระหวา่ง
เซลล ์เรียก middle lamella (เกิดใน
กระบวนการแบ่งเซลล)์ มีช่องเลก็ๆ
เปิดไปยงัเซลลข์า้งเคียง เรียก 
plasmodesmata
• 1 cell wall อยูติ่ดกบั 

middle lamella มี cellulose 
เป็นสาํคญั

• 2cell wall อยูติ่ด cytosol 
(พบในเซลลบ์างชนิดท่ี
ตอ้งการความแขง็แรง)

ลักษณะของผนังเซลล์ใน 5 อาณาจักร

Monera Mycoplasma ไม่มีผนงัเซลลท่ี์เหลือมกัเป็นสาร 
peptidoglycan

Protista พบในสาหร่าย สารองคป์ระกอบแตกต่างกนั

Fungi เป็นสาร chitin

Plantae เป็นสาร cellulose

Animalia ไม่มี
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Cell membrane (plasma membrane, plasma lemma)
• หรือเยือ่หุม้เซลล ์มีคุณสมบติัยอมใหส้ารบางชนิดผา่น (semipermeable membrane) มีโครงสร้าง

แบบ fluid mosaic model ประกอบดว้ย
 Phospholipid bilayer ท่ีไหลไปไหลมาได ้ทาํใหเ้ยือ่หุง้เซลลมี์ลกัษณะเป็นของไหล (fluidity) 

โดยจะหนัดา้นท่ีมีขัว่ ท่ีชอบนํ้า (hydophilic) ออกดา้นนอก และดา้นไม่มีขัว่ ท่ีไม่ชอบนํ้า 
(hydrophobic) เขา้ดา้นใน

 Chlesterol เสริมสร้างความแขง็แรง ความยดืหยุน่ และนาํสารบางชนิดเขา้ออก
 โปรตีน สร้างจาก RER มีหลายหนา้ท่ี ทั้งเป็นตวัรับ (receptor) ตวัพา (carrier) ช่อง (channel, 

pore)
 คาร์โบไฮเดรต ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารระหวา่งเซลล์
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Protoplasm เป็นสารก่ึงของเหลวอยูภ่ายในของเซลลท์ั้งหมด 
: นิวเคลียส (Nucleus)

                    : ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm)นิวเคลียส (Nucleus)
• Nuclear  membrane หรือเยื้อหุม้

นิวเคลียส มีโครงสร้างเหมือนเยือ่หุม้
เซลล ์มี nuclear pore ใหส้ารผา่นเขา้
ออก มีเมด็ ribosome เกาะ

• Nucleoplasm คือ ส่วนท่ีอยูข่า้งใน 
nuclear membrane
• Nucleolus ทาํหนา้ท่ีสังเคราะห์ 

ribosome (โปรตีน + RNA)
• Chromatin fiber  คือ ร่างแห

ของสารพนัธุกรรม (โปรตีน + 
DNA) เม่ือมีการแบ่งเซลลจ์ะหด
ตวัเป็น chromosome

เซลลท่ี์ไม่มี nuclear membrane เรียกวา่ prokaryotic cell ส่วนเซลลท่ี์
มี nuclear membrane เรียกวา่ eukaryotic cell 
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Cytoplasm : อยูร่ะหวา่งนิวเคลียส และเยือ่หุม้เซลล ์มีท่ีท่ีเป็น
ของแขง็ (organelle) และของเหลว (cytosol) - สาํหรับ organelle จะจาํแนกตาม

จาํนวนชั้นของเยือ่หุม้ โดยเยือ่หุม้จะมี
โครงสร้างคลา้ยกบัเยือ่หุม้เซลล ์1. ไม่มีเยื่อหุ้ม

1.1 r ibosome
• ใน eukaryote สร้างจาก nucleus ทาํหนา้ท่ี

สังเคราะห์โปรตีน ประกอบดว้ย 2 หน่วย 
คือหน่วยเลก็และหน่วยใหญ่ จะมา
ประกบกนัเฉพาะเวลาสังเคราะห์โปรตีน

• พบได ้4 ตาํแหน่งของเซลล์
• Nuclear membrane
• RER (สร้างโปรตีนส่งไปนอกเซลล)์
• Cytosol (สร้างโปรตีนใชใ้นเซลล)์
• Mitochondria และ chloroplast
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1.2 cytoskeleton
• คือเส้นใยโปรตีนท่ีเป็นโครงสร้างคํ้าจุนเซลล ์มี 3 ประเภท

• Microtubule เป็นท่อของโปรตีน tubulin ทาํหนา้ท่ีค ํ้าจุนเซลล ์ช่วยในการแบ่งเซลล ์การ
เคล่ือนไหว เช่น fiber, cilia, flagellum, basal body และ centriole

• Intermediate filament มีหลายชนิด เช่น keratin ประกอบดว้ยโปรตีน พบในผวิ ผม ขน เขา 
เลบ็ นอ งา ฯลฯ ทาํหนา้ท่ีค ํ้าจุน

• Microfilament เป็นเส้นใยโปรตีน actin ทาํหนา้เก่ียวกบัการใหลเวยีน cytoplasm (cyclosis), 
ช่วยเคล่ือนไหว (pseudopodia ของอะมีบา และเมด็เลือดขาว), ช่วยแบ่งเซลล ์(cytokinesis 
ของเซลลส์ตัว)์ และทาํงานร่วมกบั myosin ในการหดตวัของกลา้มเน้ือ
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1.3 Centr iole
• ไม่พบในเซลลพื์ช และฟังไจ
• ประกอบดว้ย microtubule หลายท่อ ช่วย

ในการแบ่งเซลลโ์ดยการสร้างท่อ 
microtubule ท่ีเรียกวา่ spindle fiber  แยก
โครโมโซมใหอ้อกจากกนั 

• บริเวณท่ีพบ centriole 2 อนัตั้งฉากกนั
เรียกวา่ centrosome (ในเซลลพื์ชไม่มี 
centriole แต่ถือวา่มี centrosome) และยงั
สามารถจาํลองตวัเองไดใ้นขณะแบ่งเซลล์

11

 ความรู้เพิม่เตมิ
• ในบาง organelle จะพบท่อของ microtubule 2 แบบ คือ 9+2 หรือ 9+0
• ใน cilia และ flagellum (9+2)
• ใน basal body และ centriole (9+0) 12
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2. มีเยื่อหุ้ม 1 ช้ัน
2.1 Endoplasmic Reticulum (ER) อยูล่อ้มรอบนิวเคลียส แบ่งเป็น

2.1.1 แบบผวิขรุขระ (rough endoplasmic 
reticulum: RER)

• มีเมด็ ribosome เกาะอยู ่ทาํหนา้สร้าง
โปรตีนส่งออกนอกเซลล ์

• พบมากในเซลลท่ี์หลัง่เอนไซม ์เช่นเซลล์
ตบัอ่อนท่ีสร้างนํ้ายอ่ย เซลลเ์ยื้อบุ
กระเพาะ เซลลเ์ยือ่บุลาํไส้เลก็ 

2.1.2 แบบผวิเรียบ (smooth endoplasmic 
reticulum: SER)

• สร้างไขมนั เช่น phospholipid, steriod
• กาํจดัสารพิษต่างๆ
• กระตุน้การทาํงานของกลา้มเน้ือ 
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2.2 Golgi body (Golgi complex, Golgi apparatus)
• ทาํหนา้ท่ี แพค็ เติมแต่ง และส่งออกสาร โดยท่ีสารท่ีจะส่งออกนอกเซลลด์ว้ยวธีิ 

exocytosis จะตอ้งผา่นท่ีน้ีก่อน ซ่ึงอาจจะมีการเติมคาร์โบไฮเดรตใหก้บัโปรตีน
และไขมนั ท่ีสร้างจาก RER และ SER กลายเป็น glycoprotein และ lipoprotein 
ตามลาํดบั โดยจะส่งผา่นในรูปของถุงใส่สาร (vesicle) ซ่ึงอาจจะกลายเป็น
lysosome ได้

14
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2.3 lysosome ไม่พบในเซลลพื์ช เป็น vesicle ท่ีหลุดออกมาจาก Golgi body ภายใน
บรรจุเอนไซมบ์างชนิด มีหนา้ท่ีสาํคญัคือ

• ยอ่ยอาหาร โดยรวมเขา้กบั food vacuole แลว้ปล่อยนํ้ายอ่ยเขา้ไป พบในส่ิงมีชีวติ
ชั้นตํ่า เช่น อะมีบา พารามีเซียม ฟองนํ้า

• ยอ่ยเช้ือโรค เช่น เมด็เลือดขาว
• ยอ่ยเซลลต์วัเอง หรือ organelle ท่ีเส่ือมสภาพ (autolysis) เช่น หางลูกออ๊ด
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2.4 peroxisome 
• คลา้ยกบั lysosome จะบรรจุเอนไซมc์atalase (H2O2-> H2O+O2)
• ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ของแอลกอฮอล ์กรดไขมนัต่างๆ
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2.5 vacuole คือ vesicle ขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสารต่างชนิดกนั
• 2.5.1 food vacuole บรรจุอาหารท่ีกินพบในส่งมีชีวิตชั้นตํ่า เช่น อะมีบา พารามี

เซียม ฟองนํ้า โดยอาหารจะถูกยอ่ยโดย lysosome
• 2.5.2 contractile vacuole พบเฉพาะโพรโทซวันํ้าจืด ช่วยบีบตวัไล่นํ้าส่วนเกิน

ออกจากเซลล์
• 2.5.3 sap vacuole พบในเซลลพื์ช ทาํหนา้ท่ีใส่สารต่างๆ เช่น สารสี ของเสีย 

นํ้ามนัหอมระเหย เม่ือเซลลพื์ชแก่จะมี sap vacuole ท่ีขนาดใหญ่ เรียกวา่ 
central vacuole ของเหลวใน sap vacuole เรียกวา่ cell sap และเยื้อหุม้ central 
vacuole เรียกวา่ tonoplast 
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3. มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน
3.1 mitochondia 

• เป็นแหล่งผลิตสารพลงังานสูง (ATP) ของ
เซลล ์โดยกระบวนการหายใจระดบัเซลล ์
(cell respiration) 

• พบมากในเซลลท่ี์มี metabolism สูง เช่น 
หวัใจ สมอง ตบั ไต เซลลป์ระสาท อสุจิ 
เซลลไ์ข่หอยเม่น

• เยือ่ชั้นใน เรียกวา่ cristea ของเหลวภายใน 
เรียกวา่ matrix มีเอนไซมส์าํหรับหายใจ
ระดบัเซลล ์ribosome DNA RNA เป็นของ
ตวัเอง จึงสามารถสงัเคราะห์โปรตีน และ
สงัเคราะห์ตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคาํสัง่
จากนิวเคลียส 
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3.2 plastid คือเมด็สีในเซลล ์มี 3 ชนิด
3.2.1 chloroplast เป็น plastid สีเขียวพบในเซลลพ์ืช
และสาหร่าย ทาํหนา้ท่ีสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
(photosynthesis)

• Thylakoid membrane หรือ lamella มีสารสี 
(pigment) อยู ่เช่น caroteniod, chlorophyll

• Granum
• Stroma มีเอนไซมส์าํหรับสงัเคราะห์ดว้ย

แสง ทาํนองเดียวกบั mitochondria
3.2.2 chromoplast เป็น plastid สีสนันานา เช่น สีแดง
ในพริก สีส้มของแครอท
3.2.3 luecoplast เป็น plastid สีขาวทาํหนา้ท่ีเกบ็แป้ง
ท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์ดว้ยแสง พบในส่วนของ
ใบไมท่ี้ไม่มีสี และเซลลส์ะสมอาหารของมนัเทศ มนั
แกว เผอืก และผลไม้
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prokaryotic eukaryotic
Nucleus? ไม่มี มี
Genetic material? มี มี
Cell wall? มี ข้ึนอยูก่บัชนิด
Cell membrane? มี มี
Membrane 
organelles?

ไม่มี มี

Ribosome? มี มี

Prokaryotes VS. Eukaryotes
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