ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายความหมายของเซลล์ และสามารถเขียนภาพแสดงรู ปร่ างลักษณะของเซลล์ ต่าง ๆ
ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ได้
2. บอกส่ วนประกอบและหน้าที่ของส่ วนประกอบของเซลล์ได้
3. บอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
4. ทาการทดลองเพื่อตรวจสอบลักษณะเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ได้
1. ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์ สิ่งมีชีวติ
1.1 เซลล์ชนิดต่ าง ๆ
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งมีรูปร่ างหลายแบบ เพื่อให้
เหมาะสมกับการทาหน้าที่ที่แตกต่างกัน สิ่ งมีชีวติ มีท้ งั สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ นี้จะมีลกั ษณะรู ปร่ างแตกต่างกัน ดังนี้
(1) เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว มีลกั ษณะและรู ปร่ างต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการดารงชีวติ
- อะมีบา รู ปร่ างไม่แน่นอน เคลื่อนที่โดยใช้ขาเทียม เป็ นสิ่ งมีเพียงเซลล์เดียว เพิ่ม
จานวนโดยการแบ่งเซลล์ อาศัยอยู่ บนพื้นชื้นแฉะ หรื อในน้ า อะมีบาสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้
ขณะที่เคลื่อนไหว ดังนั้นอะมีบาจะมีรูปร่ างที่ไม่แน่นอน ซึ่ งจะใช้ส่วนของ ไซโทพลาซึ ม ยืน่ ออกเป็ น
ขาเทียมอะมีบา จะทางานเพียงเซลล์เดียว ในการนาออกซิ เจนจากน้ าเข้าสู่ เซลล์ และปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ จากออกสู่ น้ ารอบๆตัว ในการกินอาหาร อะมีบา กินอาหารโดยการนาอาหารเข้าสู่
ไซโทพลาซึ ม โดยใช้ขาเทียมโอบรอบอาหาร แล้วปล่อยเอมไซม์ ออกมาย่อย โดยการดูดซึ มอาหารเข้า
ไปภายในเซลล์

-2- พารามีเซียม รู ปร่ างเรี ยวยาว คล้ายรองเท้าแตะมีขนรอบ ๆ ตัว และใช้ขนในการเคลื่อนที่
เพิ่มจานวนโดยการแบ่งตัว เป็ นสิ่ งมีชีวติ เพิ่งเซลล์เดียว จะอาศัยอยูใ่ นน้ าค่อนข้างเน่า รู ปร่ างรี ยาวคล้าย
รองเท้าแตะ พาราเซี ยมจะมีขนเล็กๆรอบตัวที่เรี ยกว่า ซิ เลีย มีหน้าที่พดั โบกอาหารเข้าปาก และใช้ใน
การเคลื่อนตัว ภายในเซลล์เดียว พาราเซี ยม สามารถที่จะ กินย่อยอาหาร นาออกซิ เจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าออกจากเซลล์ได้

- ยูกลีนา รู ปร่ างรี ยาว มีแฟลกเจลลา (แส้) อยูบ่ ริ เวณด้านบน ซึ่ งใช้ในการเคลื่อนที่ มี
โครงสร้างสี เขียวเรี ยกว่า คลอโรพลาต์ จานวนมากอยูใ่ นเซลล์ ทาให้หน้าที่สร้างอาหาร มีรูปร่ างที่ไม่
แน่นนอน เช่นรู ปร่ างจะยาวรี หรื อ บิดเบี้ยว เมื่อเคลื่อนที่ เมื่ออยูน่ ิ่งรู ปร่ างจะเป็ นทรงกลม และ
ส่ วนประกอบภายใน เมื่อเคลื่อนที่ผา่ นสิ่ งกีดขวาง มีหนวด 1 เส้น มีจุดสี แดงใกล้โคนหนวด เซลล์ของยู
กลีนา มีหน้าที่คล้ายกับ อมีบา พาราเซี ยม

(2) เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ มีลกั ษณะและรู ปร่ างต่างกันเพื่อให้เหมาะสมที่จะทาหน้าที่
อย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่
- เซลล์สัตว์ เช่ น

-31. เซลล์เม็ดเลือดแดงของกบและปลา มีรูปร่ างรี เป็ นรู ปไข่และมีนิวเคลียสใหญ่อยูต่ รงกลางทา
หน้าที่ลาเลียงแก๊สไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย

2. เซลล์ อสุ จิของคน ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว ลาตัว และหาง โดยหางเป็ น
โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่

3. เซลล์ประสาทของคน มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว และมีเส้นใยประสาทเป็ นกิ่งแขนงมากมายทั้ง
ยาวและสั้น เพื่อรับและส่ งกระแสประสาท

4. เซลล์กล้ามเนือ้ ของคน มีลกั ษณะยาวเรี ยว เพื่อให้เหมาะต่อการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ

-45. เซลล์ เม็ดเลือดแดงของคนและสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม มีรูปร่ างกลมแบน ตรงกลางเว้าเข้าหา
กัน ไม่มีนิวเคลียส เพื่อเพิ่มพื้นที่ผวิ ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและลาเลียงแก๊ส

1.2 เซลล์เม็ดเลือดขาวของคน มีรูปร่ างกลม ไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง แต่มี
จานวนน้อยกว่ามีนิวเคลียสขนาดใหญ่ ทาหน้าที่ทาลายเชื้อโรค

1.3 เซลล์พชื เช่ น เซลล์ต่าง ๆ ในใบไม้
เซลล์ผวิ ใบ อยูน่ อกสุ ดของใบ มีรูปร่ างเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมมีสารคล้ายขี้ผ้ งึ ขาว ๆ ปกคลุมอยู่
ช่วยป้ องกันการระเหยของน้ า
เซลล์ คุม มีรูปร่ างคล้ายเมล็ดถัว่ 1 คู่ประกบกัน ทาให้เกิดรู ตรงกลาง เป็ นทางแลกเปลี่ยนแก๊ส
และไอน้ าระหว่างภายในและภายนอกใบ ซึ่ งเซลล์คุมนี้จะไม่พบในพืชใต้น้ า
เซลล์ช้ ันในของใบ มีรูปร่ างยาวต่อกัน ภายในมีเมล็ดคลอโรพลาสต์จานวนมาก ซึ่ งทาหน้าที่
สร้างอาหารให้พืช
1.2 การจัดระบบของเซลล์ในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์
สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์จะมีการจัดระบบของเซลล์ เริ่ มจากเซลล์หลายเซลล์ที่เหมือนกัน
จะรวมกลุ่มเป็ นเนื้อเยือ่ กลุ่มของเนื้อเยือ่ ที่ทาหน้าที่เหมือนกันจะรวมกันเป็ นอวัยวะหลาย ๆ อย่าง จะทา

-5หน้าที่ร่วมกันเป็ นระบบอวัยวะ การทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั จะทาให้สิ่งมีชีวติ
สามารถดารงชีวติ ได้อย่างปกติ ดังแผนภาพต่อไปนี้
เซลล์

เนื้อเยือ่

อวัยวะ

ระบบอวัยวะ

ร่ างกาย

2. โครงสร้ างพืน้ ฐานของเซลล์
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถึงแม้จะมีลกั ษณะและรู ปร่ างแตกต่างกัน แต่ก็มีโครงสร้างพื้นฐานหรื อ
ส่ วนประกอบที่สาคัญภายในเซลล์คล้ายคลึงกัน ดังภาพ

ภาพที่ 1.1 แสดงส่ วนประกอบของเซลล์พืช
ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/cell/content.html
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ภาพที่ 1.2 แสดงส่ วนประกอบของเซลล์สัตว์
ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/cell/content.html
1. ส่ วนประกอบของเซลล์ทสี่ าคัญทีพ่ บทั้งในเซลล์พชื และเซลล์สัตว์ ได้ แก่
1) เยือ่ หุ้มเซลล์ (Cell Membrane) มีลกั ษณะเป็ นเยือ่ บาง ๆ เหนียว ประกอบด้วยสาร
ประเภทไขมันและโปรตีน ทาหน้าที่ควบคุมปริ มาณ ของสารที่ผา่ นออกจากเซลล์จะมีรูเล็กๆ
เพื่อให้สารบางอย่าง เข้าออกได้ จะมีคุณสมบัติเป็ นเยื้อเลือดผ่าน เยือ่ หุ ม้ เซลล์จะมีลกั ษณะเป็ นเยือ่ บางๆ
ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน

ภาพที่ 1.3 แสดงลักษณะและส่ วนประกอบของเยือ่ หุ ม้ เซลล์
ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/cell/content.html

-7หน้ าที่ 1. ควบคุมปริ มาณและชนิดของสารบางอย่างที่ผา่ นเข้าและออกจากเซลล์ เช่น น้ า
อาหาร อากาศ และสารละลายต่าง ๆ
2. แสดงขอบเขตของเซลล์และห่อหุ ม้ ส่ วนประกอบในเซลล์
2) ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวภายในเซลล์ที่อยูร่ อบ ๆ
นิวเคลียส มีสารอาหารต่าง ๆ อยู่ เช่น น้ าตาล กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน แร่ ธาตุ และของเสี ย
นอกจากนี้ยงั มีโครงสร้างที่มีรูปร่ างลักษณะหน้าที่แตกต่างกัน เช่น แวคิวโอล (Vacuole) เป็ นถุงใส
สาหรับเก็บอาหารและของเสี ยวก่อนถูกขับออกนอกเซลล์ ไรโบโซม (Ribosome) เป็ นแหล่ง
สังเคราะห์โปรตีน ไมโทคอนเดรี ย (Mitochondria) เป็ นแหล่งสร้างพลังงานให้เซลล์ เป็ นต้น
3) นิวเคลียส (Nucleus) นิวเคลียส เป็ นโครงสร้างที่อยูต่ รงกลางเซลล์ ประกอบด้วย
เยือ่ หุ ม้ เป็ นเยือ่ บางๆ ล้อมรอบนิวเคลียส หนาสองชั้น ซึ่ งจะซึ่ งติดกับ เอนโดพลาสมิก จะมีรู้เล็กๆ
กระจายอยูโ่ ดยรอบ นิวเคลียสมีความสาคัญในการควบคุมการทางานของเซลล์ร่วมกับโซโทพลาซึ ม
ควบคุมการทางานของทอดลักษณะทางพันธ์กรรม และยังทาหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบ
ของเซลล์นิวเคลียส มีส่วนประกอบดังนี้

ภาพที่ 1.4 แสดงลักษณะและส่ วนประกอบของนิวเคลียส
ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/cell/content.html
1. นิวคลีโอพลาซึ ม มีรูปร่ างที่ไม่แน่นนอน เป็ นส่ วนที่ใส ไม่มีสี ซึ่ งเป็ นของเหลวในนิวเคลียส
2. ร่ างแห นิวเคลียส เป็ นตัวควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะ ต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ประกอบ
ด้วย ยีน มีโครงสร้างคล้ายร่ างแห เมื่อมีการแบ่งตัว ร่ างแหโครโมโซมนิวเคลียสจะเปลี่ยนไปเป็ นร่ างแห
ไมโครโซม
3. นิวคลีโอลัส มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีน อยูต่ าแหน่งที่ติดกับสี เคมีบนโครโมโซม
ประกอบด้วยสารประเภท DNA และ RNA

-8หน้ าที่ 1. ควบคุมการทางานของเซลล์และการเจริ ญเติบโต
2. ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวติ
3. เป็ นแหล่งสังเคราะห์สารพันธุ กรรม และควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายใน
เซลล์
2. ส่ วนประกอบของเซลล์ทพี่ บเฉพาะในเซลล์พชื ได้ แก่
1) ผนังเซลล์ (Cell Wall) อยูช่ ้ นั นอกสุ ดของเซลล์พืช เป็ นผนังแข็งแรงซึ่ งส่ วนใหญ่
สร้างจากสารเซลลูโลส (Cellulose) เป็ นส่ วนที่ไม่มีชีวติ ทาให้เซลล์ทนทาน แข็งแรงแม้วา่ เซลล์อาจ
ตายไปแล้วก็ตาม และเป็ นเหยือ่ ที่ยอมให้สารต่าง ๆ ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ได้
หน้ าที่ เพิม่ ความแข็งแรงและป้ องกันอันตรายให้กบั เซลล์พืช
2)
คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) พบในไซโทพลาซึมของเซลล์พืชบางชนิด มี
ลักษณะเป็ นเม็ดสี เขียว มีเยือ่ หุม้ 2 ชั้น โดยเยือ่ ชั้นนอกทาหน้าที่ควบคุมโมเลกุลของสารที่ผา่ นเข้าออก
ชั้นในมีสารสี เขียวที่เรี ยกกว่า คลอโรฟี ลล์ (Chlorophyll) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรับพลังงานแสง และมี
ของเหลวที่ประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืช
หน้ าที่ รับพลังงานแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
สรุ ปส่ วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์ ลักษณะและหน้ าที่
ผนังเซลล์
- อยูด่ า้ นนอกสุ ดของเซลล์พืช เป็ นส่ วนเดียวของงเซลล์ซ่ ึ งไร้ชีวติ ประกอบขึ้นด้วยสาร
เซลลูโลสมีสมบัติยอมให้สารผ่านสะดวก (permeable membrane)
- มีหน้าที่ ป้ องกันอันตรายแก่เซลล์ เสริ มสร้างเนื้อเยือ่ พืชให้แข็งแรง ป้ องกันเซลล์พืชไม่ให้
แตกเมื่อแช่ในสสารละลายที่เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์
เยือ่ หุ้มเซลล์
- เป็ นเยือ่ บาง ๆ ที่หุม้ รอบเซลล์ ประกอบด้วยสารไขมันและโปรตีน มีสมบัติเป็ นเยือ่ เลือกผ่าน
(selective permable membrane)
- มีหน้าที่ เป็ นขอบเขตของเซลล์ ควบคุมทั้งปริ มาณและชนิดของสารที่ผา่ นเข้าและออกจาก
เซลล์
ไซโทพลาสซึม
- เป็ นของเหลวที่อยูร่ อบ ๆ นิวเคลียส
เป็ นที่อยูข่ องออร์ แกเนลล์ต่าง ๆ เป็ นแหล่งเกิดปฎิกิริยาเคมมีส่วนใหญ่ของเซลล์

-9ร่ างแหเอนโดพลาสซึม
- เป็ นแผ่น 2 ชั้นที่ทบไปมา มีทางติดต่อถึงกัน ตลอดจนติดต่อกับเยือ่ หุ ม้ เซลล์และเยือ่ หุ ม้
นิวเคลียส มี 2 ชนิด คือ ชนิดหยาบ ( มีเม็ดไรโบโซมเกาะ)
- ชนิดหยาบมีหน้าที่ ขนส่ งสารภายในเซลล์
- ชนิดเรี ยบมมีหน้าที่ตามแต่ชนิดของเซลล์ เช่น ขจัดสารพิษ สังเคราะห์ฮอร์ โมน
กอลจิบอดี
- เป็ นหลอดแบนซ้อนกัน ตรงปลายเป็ นถุง ลักษระคล้ายร่ างแหเอนโดพลาสซึ ม แต่ไม่มีทาง
ติดต่อถึงกัน
- มีหน้าที่ เก็บสะสมโปรตีนให้เข้มข้นขึ้น แล้วหลัง่ ออกนอกเซลล์
ไรโบโซม
- เป็ นเม็ดเล็ก ๆ ไม่มีเยือ่ หุ ม้
- มีหน้าที่ ช่วยสังเคราะห์โปรตีน
ไมโทครอนเดรีย
-รู ปร่ างกลมรี มีเยือ่ หุ ม้ 2 ชั้น ชั้นในพับทบและยืน่ เข้าข้างใน ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่
-มีหน้าที่ เป็ นที่เกิดการหายใจของเซลล์ ซึ่ งเป็ นการสลายอาหารให้เกิดพลังาน
คลอโรพลาสต์
- มีลกั ษณะคล้ายไมโทครอนเดรี ย
มีเยือ่ หุม้ ม 2 ชั้น ชั้นนอกเรี ยบแต่ช้ นั ในพับทบยืน่ เว้า
เข้าข้างใน ภายในมีของเหลวบรรจุ มีรงควัตถุสีเขียว (คลอโรฟิ ลล์)
- เป็ นที่เกิดการสังเคราะห์แสง ซึ่ งเป็ นการสร้างอาหารโดยใช้พลังงานจากแสง
แวคิวโอล
- เป็ นถุงที่บรรจุของเหลวใส ๆ แวคิวโอลในเซลล์พืชมีขนาดใหญ่มาก กินเนื้อที่ส่วนใหญ่ของ
เซลล์พืช
- มีหน้าที่ สะสมอาหาร น้ า แร่ ธาตุ และของเสี ย
นิวเคลียส
- มีลกั ษณะกลม ขนาดใหญ่อยูใ่ นไซโทพลาสซึ ม ปกติมี 1 นิวเคลียส ต่อเซลล์แต่เซลล์บางชนิด
อาจจะมีมากกว่าหรื อบางชนิดนิวเคลียสอาจจะหายไป
- มีหน้าที่ ควบคุมการทางานของเซลล์ ควบคุมการเจริ ญเติบโต และการถ่ายทอดลักษระ
กรรมพันธุ์

-10โครมาติน
- เป็ นเส้นใยที่ประกอบด้วยโปรตีนและ DNA อยูใ่ นนิวเคลียส เมื่อหดตัวจะเป็ นแท่งหนาขึ้น
เรี ยกว่า โครโมโซม ซึ่ งในคนมี 46 แท่ง
- DNA เป็ นสารพันธกรรมของสิ่ งมีชีวติ
นิวคลีโอลัส
- เป็ นเม็ดกลม ประกอบด้วยโปรตีน DNA และ RNA อยูน่ นิวเคลียส
- มีหน้าที่ สร้างไรโบโซม
เซลล์พืช

เซลล์สัตว์

1. เซลล์พืชมีรูปร่ างเป็ นเหลี่ยม

1. เซลล์สัตว์มีรูปร่ างกลม หรื อรี

2. มีผนังเซลล์อยูด่ า้ นนอก

2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่
ด้านนอก

3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์

3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

4. ไม่มีเซนทริ โอล

4. มีเซนทริ โอลใช้ในการแบ่งเซลล์

5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่
ชัดเจน
ชัดเจน
6. ไม่มีไลโซโซม

6. มีไลโซโซม

ตารางที่ 1.1 แสดงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
ที่มา : เกษม ศรี แพทย์ . หนังสื อชีววิทยา. สานักพิมพ์ภูมิบณั ฑิต,2548
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