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เซลลของสิ่งมีชีวิตโดยท่ัวไป ประกอบดวย สวนท่ีหอหุมเซลล คือ สารหอหุมเซลล เยื่อหุม

เซลล และผนังเซลลในเซลลบางชนิด ชวยใหความแข็งแรง พยุงรูปรางของเซลล นิวเคลียสท่ีมีสาร

พันธุกรรมบรรจุอยู ทําหนาท่ีเปนศูนยควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลล และไซโตพลาสซึมของ

เซลลมีลักษณะเปนของเหลวใส ประกอบดวยสารเคมีท่ีจําเปนสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลล 

และออรแกเนลลซ่ึงมีท้ังแบบท่ีมีเยื่อหุมและไมมีเยื่อหุม รวมถึงโครงสรางท่ีเกิดจากการรวมตัวของ

ออรแกเนลลดวย 

 

จุดมุงหมายการเรียนรู 

 1. สามารถอธิบายลักษณะองคประกอบของเซลลได 

 2. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของผนังเซลลในสิ่งมีชีวิตพวกพืช รา และแบคทีเรียได 

 3. สามารถอธิบายองคประกอบทางเคมีของเยื่อหุมเซลล และบอกหนาท่ีของสารชีวโมเลกุล

นั้นได 

4. บอกลักษณะและหนาท่ีการทํางานของออรแกเนลลตาง ๆ ของเซลลได 

 

1. องคประกอบของเซลล 

เซลลของสิ่ งมีชีวิต โดยท่ัวไป ประกอบดวยสวน ท่ีหอหุม เซลล  และโพรโทพลาซึม 

(protoplasm) ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส ซ่ึงถือไดวาโพรโทพลาซึมนี้

เปนพ้ืนฐานของเซลลท่ีมีชีวิต ดังท่ีทราบแลววากลองจุลทรรศนเปนอุปกรณท่ีจําเปนในการศึกษา

คนควาเรื่องเซลล โดยเฉพาะกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ซ่ึงทํารายละเอียดหรือสวนประกอบตาง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตไดดียิ่งข้ึนเซลล องคประกอบของเซลลมีดังตอไปนี้ 

1.1 สวนท่ีหอหุมเซลล   

 สารหอหุมเซลล (cell coat) เปนสารพวกพอลิแซ็กคาไรดท่ีรวมกับสารอ่ืน เชน โปรตีน และ

ลิพิด สารหอหุมเซลลอยูใกลกันบรรจบกัน ทําใหเซลลมีการติดตอระหวางกัน (cell junction) การ
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จํากันไดระหวางเซลล (cell-cell recognition) ในกรณีของบริเวณผิวหนาของแบคทีเรียอาจพบแฟล

กเจลลา และพิไลดวย 

  1.1.1 ผนังเซลล (cell wall) 

  ผนังเซลลเปนสวนท่ีอยูรอบนอกของเซลลพบในแบคทีเรีย ฟงไจ สาหราย และพืช 

การท่ีทราบวาเซลลของสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีผนังเซลลนั้น โดยนําเซลลไปใสในสารละลายท่ีมีความเขมขน

สูงกวาเซลล (hypertonic solution) เพ่ือดูการเกิดพลาสมอลิซิส (plasmolysis) คือ ปรากฎการณ

ท่ีเยื่อหุมเซลลแยกออกจากผนังเซลลเนื่องจากสูญเสียน้ําออกไปยังสารละลายรอบขางเซลลจึงเหี่ยว 

ซ่ึงจะกลาวถึงในบทถัดไป ถาหากเซลลใดยังคงรูปรางอยูไดก็แสดงวามีผนังเซลล สวนเซลลใดมีรูปราง

เปลี่ยนแปลงไปแสดงวาไมมีผนังเซลล ชนิดของสารท่ีเปนองคประกอบและการจัดเรียงตัวของผนัง

เซลลสามารถนํามาใชในการจําแนกสิ่งมีชีวิตได เชน ผนังเซลลของแบคทีเรียและไมโคแบคทีเรีย 

(mycobacteria) เปนสารประกอบพวกกรดเทโคอิก (teichoic acid) และเพปทิโดไกลแคน 

(peptidoglycan) ผนังเซลลของเห็ดและรา เปนพวกไคติน (chitin) (รูปท่ี 3.1) สวนผนังเซลลพืช

ประกอบดวย เซลลูโลส (cellulose) เปนสวนใหญ (รูปท่ี 3.2 ก.)  
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รูปท่ี 3.1 องคประกอบของผนังเซลลแบคทีเรียแกรมลบ (ก.) แบคทีเรียแกรมบวก (ข.) ไมโค

แบคทีเรีย (ค.) และเห็ดรา (ง.) 

ท่ีมา:  https://www.pinterest.com/pin/565905509417041536/ 

 

ผนังเซลลมีคุณสมบัติท่ัวไป คือ พลาสติซิตี (plasticity) การเปลี่ยนแปลงของผนังเซลลใน

ขณะท่ีเซลลเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือขนาด อีลาสติซิตี (elasticity) การกลับคืนสูสภาพเดิม และความ

แข็งแรง (tensile strength) ความสามารถของผนังเซลลท่ีทนตอการกระทําของแรงตาง ๆ ไดดี เปน

การเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเซลล 

  ผนังเซลลพืช 

  เซลลพืชแตละเซลลเชื่อมติดกันดวยชั้นท่ีเรียกวา มิดเดิล ลาเมลลา (middle 

lamella) เกิดในชวงท่ี มีการแบงไซโทพลาซึม โดยจะเกิดข้ึนกอนการสรางผนังเซลล  ชั้นนี้
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ประกอบดวยสารเคมีพวกเพกทิน (pectin) ซ่ึงอยูในรูปของเกลือแคลเซียมเพกเทต (calcium 

pectate) หรือแมกนีเซียม เพกเทต (magnesium pectate) มีลักษณะออนนุมคลายวุน ถูกทําลาย

ไดงายดวยกรดหรือเอนไซม จึงทําใหเซลลแยกเปนอิสระได ในพืชแตละชนิดชั้นของมิดเดิล ลาเมลา

อาจหนาไมเทากัน ผนังเซลลพืชแบงเปน 2 ชนิด คือ 

  1. ผนั งเซลลปฐมภู มิ  (primary wall) เกิด ข้ึนครั้ งแรกขณ ะเซลล มีการ

เจริญเติบโตโดยการแบงเซลล เม่ือการแบงไซโทพลาซึมสิ้นสุดลง เซลลใหมจะเริ่มขยายขนาดเซลล

พรอม ๆ กับสรางและสะสมผนังเซลลปฐมภูมิใหมท้ังสองดานของมิดเดิล ลาเมลลา โดยองคประกอบ

หลักของผนังเซลล ปฐมภูมิคือ เซลลูโลส (cellulose) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนใยท่ีสานกันไปมาเปนกลุม 

เรียกวา เซลลูโลส ไมโครไฟบริล (cellulose microfibril) โดยสะสมซอนทับกันไปมาบนมิดเดิลลา

เมลลา  

 

 
 

รูปท่ี 3.2 เซลลูโลส ไมโครไฟบริล ท่ีเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลปฐมภูมิ (ก.) และพลาสโม

เดสมาของเซลลพืชสองเซลลท่ีอยูติดกัน (ข.) 

ท่ีมา:  ก. http://swanca.ca/main/index.php/what-we-do/item/10-bio-plastic-from- 

 lignin 

 ข. http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2060/BIOL2060- 

 04/CB04.html 

หลังจากการสะสมผนังเซลลปฐมภูมิเสร็จสิ้นลง ในบางบริเวณจะมีความหนานอย

กวาบริเวณอ่ืน ท้ังนี้เกิดข้ึนจากการสะสมผนังเซลลปฐมภูมิท่ีไมสมํ่าเสมอ เรียกบริเวณนี้วา รอยบาง



ณั ฐ พ ง ษ  ศ รี ส มุ ท ร  | 5 

 Cell Biology Technology 

 

ปฐมภูมิ (primary pit fields) โดยบริเวณนี้จะมีกลุมของสายของไซโทพลาซึม หรือท่ีเรียกวา พลาส

โมเดสมา (plasmodesma) แทรกผานระหวางผนังเซลลปฐมภูมิและมิดเดิลลาเมลลาของเซลลสอง

เซลลท่ีอยูติดกัน ซ่ึงเปนชองทางการติดตอระหวางเซลลขางเคียง (รูปท่ี 3.2 ข.) 

นอกจากนี้ในโครงสรางของผนังเซลลปฐมภูมิยังประกอบดวยสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ี

ไมใชเซลลูโลส ซ่ึงสวนใหญจะเปนสารพวกเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และเพกทิน โดยมีสัดสวน

ของสารประกอบตาง ๆ ท่ีพบ โดยประมาณเปน เซลลูโลสรอยละ 25-30 เฮมิเซลลูโลสรอยละ 30 เพ

คตินรอยละ 35 และไกลโคโปรตีน (glycoprotein) รอยละ 1-5 นอกจากนี้ยังมีน้ําเปนองคประกอบ

สําคัญอีกอยางหนึ่งของผนังเซลลปฐมภูมิ เซลลพืชท่ีมีผนังเซลลปฐมภูมิ ไดแก เซลลพาเรงคิมา 

(parenchyma cell) คอลเลงคิมา (collenchyma cell) เซลลชั้นผิว (epidermal cell) และเซลล

เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic cell) เปนตน 

2. ผนังเซลลทุติยภูมิ (secondary wall) เซลลบางชนิดของพืช เชน เซลลเสนใย 

(fiber cell) สเกลอรีด (scleried) เทรคีด (tracheid) และเซลลเวสเซล (vessel member) หลงัการ

สรางผนังเซลลปฐมภูมิเสร็จสิ้นลง การเปลี่ยนสภาพของเซลลในสวนท่ีเก่ียวของกับผนังเซลลยังไม

สิ้นสุด กลาวคือจะเกิดการสะสมผนังเซลลทุติยภูมิทับลงไปบนผิวของผนังเซลลปฐมภูมิดานในอีก

ชั้นหนึ่ง โดยเกิดการสะสมผนังเซลลทุติยภูมิระหวางผนังเซลลปฐมภูมิกับเยื่อหุมเซลล เซลลท่ีมีผนัง

เซลลทุติยภูมิหนามาก ๆ ผนังเซลลทุติยภูมิอาจแบงไดเปนชั้นยอย ๆ หลายชั้น ตามแนวหรือทิศ

ทางการเรียงตัวของไมโครไฟบริล โดยชั้นนอกสุดจะเรียก S1 ชั้นกลางเรียก S2 และชั้นในสุดเรียก S3 

(รูปท่ี 3.3) 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 ลักษณะการเรียงตัวของผนังเซลลทุติยภูมิแบบภาคตัดขวาง (ก.) ตัดตามยาว (ข.) และ

ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (ค.) 

ท่ีมา:  ก. และ ข. http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cell- 
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 organization/cell-wall.php 

 ค. Ma et al. (2011) 

  ผนังเซลลทุติยภูมิมีองคประกอบท่ีแตกตางจากผนังเซลลปฐมภูมิคือ การไมพบ

สารประกอบพวกไกลโคโปรตีน อีกท้ังยังมีสัดสวนของเซลลูโลสมากกวาผนังเซลลปฐมภูมิ นอกจากนี้

ยังมีการสะสมสารประกอบพวกลิกนิน (lignin) ซ่ึงการสะสมผนังเซลลทุติยภูมินี้อาจเกิดไมสมํ่าเสมอ 

ทําใหเกิดเปนรอยบางหรือลวดลายตาง ๆ ข้ึนบนผนังเซลลทุติยภูมิไดเชนกัน เรียกรอยบางบนผนัง

เซลลทุติยภูมิวา รอยเวา หรือ พิท (pit) ซ่ึงมักจะเกิดตรงกันระหวางเซลลท่ีอยูติดกัน  

  หากทําการยอยเอาผนังเซลลของพืชออกไปแลว เซลลพืชท่ีไมมีผนังเซลล (naked 

plant cell) มีเพียงสวนเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ลอมรอบองคประกอบภายในเซลลเอาไว 

เรียกวา โพรโทพลาสต (protoplast) เม่ือนําไปเพาะเลี้ยงในสภาพท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถสรางผนัง

เซลลข้ึนใหมและเกิดการแบงเซลลตอจนสามารถพัฒนาไปเปนตนพืชท่ีสมบูรณได ดวยลักษณะพิเศษ

ดังกลาวนี้จึงมีการนําโพรโทพลาสตไปใชประโยชนในการสรางพืชชนิดใหม จากเทคนิคการรวมโพ

รโทพลาสต (protoplast fusion) ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทตอ ๆ ไป 

  ผนังเซลลแบคทีเรีย 

 สวนประกอบหลักของผนังเซลลในแบคทีเรีย คือ สารประกอบท่ีเรียกวา เปบทิโด

ไกลแคน (peptidoglycan) อันประกอบข้ึนจากโมเลกุลของคารโบไฮเดรตสายยาว โดยมีเพปไทด 

(peptide) สายสั้น ๆ เชื่อมระหวางสายของคารโบไฮเดรต น้ําตาลท่ีเปนหนวยยอยของสาย

คารโบไฮเดรต มี 2 ชนิด คือ กรดเอ็น อะซิติลมูรามิก (Nacetylmuramic acid) หรือ เขียนยอวา 

NAM และ เอ็น อะซิติล กลูโคซามีน (N-acetylglucosamine) หรือ เขียนยอวา NAG น้ําตาลท้ังสอง

ชนิดจะเชื่อมตอกันและเรียงตัวสลับกันไปตลอดความยาวของสายคารโบไฮเดรต สวนเพปไทดสายสั้น

นั้นจะเชื่อมระหวางโมเลกุลของ NAM ของสายคารโบไฮเดรตท่ีอยูติดกันเขาดวยกัน ทําใหสาย

คารโบไฮเดรตท้ังหมดในเปปทิโดไกลแคนสามารถยึดอยูดวยกัน (รูปท่ี 3.4)  
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รูปท่ี 3.4 ความแตกตางระหวางผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 

ท่ีมา:  https://goo.gl/xhSdCf 

 

ผนังเซลลของแบคทีเรียอาจมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 

กลุมใหญๆ คือ กลุมแบคทีเรียแกรมบวก (gram positive bacteria) และกลุมแบคทีเรีย (gram 

negative bacteria) แบคทีเรียแกรมบวก จะมีชั้นของเปปทิโดไกลแคนหนาลอมรอบเยื่อหุมเซลล 

สวนแบคทีเรียแกรมลบ จะมีชั้นของเปปทิโดไกลแคนบาง ๆ อยูรอบเยื่อหุมเซลล และมีเยื่อหุมหอหุม

รอบผนังเซลลอีกชั้นหนึ่ง นักวิทยาศาสตรสามารถใชประโยชนจากความแตกตางของโครงสรางผนัง

เซลลนี้ ชวยในการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย 

  ผนังเซลลรา 

  ผนังเซลลของราก็ประกอบไปดวยไคติน หนวยยอยเปนเอ็น อะซิติล กลูโคซามีน ตอ

เปนสายยาวไมมีแขนง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของผนังเซลลในอาณาจักฟงไจ (fungi) แตปริมาณไคติน

ในของผนังเซลลของแตละกลุมจะแตกตางกัน เชน ในยีสตทําขนมปง มีไคตินเพียงเล็กนอย คือ รอย

ละ 1 ของน้ําหนักแหงผนังเซลลเทานั้น ในราบางกลุมไคตินจะถูกเอนไซมไคติน ดีอะเซทิเลส (chitin 

deacetylase) เปลี่ยนเปนไคโตซาน (รูปท่ี 3.5) 
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รูปท่ี 3.5 ลักษณะผนังเซลลของรา 

ท่ีมา:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_wall_structure_of_Fungi.png 

  1.1.2 เย่ือหุมเซลล (cell membrane) 

  เยื่อหุมเซลลของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ จะประกอบดวยโปรตีนและลิพิดเปนหลัก บางครั้ง

อาจพบคารโบไฮเดรตอยูดวย ซ่ึงอาจจะรวมอยูกับโปรตีนในรูปของไกลโคโปรตีนหรือรวมกับลิพิดใน

รูปของไกลโคลพิิดก็ได นอกจากนั้นยังพบแรธาตุตาง ๆ และเอนไซมอีกหลายชนิด 

  1) องคประกอบทางเคมีของเย่ือหุมเซลล 

  เยื่ อหุ ม เซลล ถึ งแม จะเป น เยื่ อบ าง ๆ  แต มีประกอบด วยสารชี ว โม เล กุล 

(biomolecule) 3 ประเภท ไดแก ลิพิด โปรตีน คารโบไฮเดรต 

  ลิพิดท่ีเย่ือหุม (membrane lipid)  

  ลิพิดท่ีเปนองคประกอบหลักของเยื่อหุมเซลลคือ ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ซ่ึง

เกิดจากการรวมตัวของกลีเซอรอล (glycerol) 1 โมเลกุล กรดไขมัน (fatty acid) 2 โมเลกุล และ

กรดฟอสฟอริก 1 โมเลกุล เม่ือรวมตัวกันโครงสรางของโมเลกุลจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนของกรด

ฟอสฟอริกจะละลายน้ําไดดีหรือเปนสวนหัวท่ีชอบน้ํา เรียกวา ไฮโดรฟลิค เฮด (hydrophilic head) 

และสายไฮโดรคารบอนของกรดไขมันท่ีไมละลายน้ําหรือสวนหางท่ีไมชอบน้ํา เรียกวา ไฮโดรโฟบิค 

เทล (hydrophobic tail) อยูในโมเลกุลเดียวกัน โมเลกุลลักษณะนี้ เรียกวา แอมฟพาทิค โมเลกุล 

(amphipathic molecule)  

  เนื่องจากสภาวะแวดลอมท้ัง ภายในและภายนอกเซลลลวนมีน้ําเปนองคประกอบ

หลักโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด จะเรียงตัวกันเปนแผน 2 ชั้น เอาดานหัวท่ีชอบน้ําออกขางนอก และ
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เอาดานหางท่ีไมชอบน้ําซอนไวขางใน ทําใหเกิดเปนโครงสรางของเยื่อบาง ๆ ของฟอสโฟลิพิดประกบ

กัน 2 ชั้น เรียกวา ฟอสโฟลิพิดไบแลร (phospholipid bilayer) (รูปท่ี 3.6) 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 ลักษณะโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด และฟอสโฟลิพิดไบแลร 

ท่ีมา:  https://www.ck12.org/biology/Phospholipid-Bilayers/lesson/Phospholipid-

Bilayers-BIO/ 

 

  โปรตีนท่ีเย่ือหุม (membrane protein) 

  โปรตีนเปนชีวโมเลกุลอีกชนิดหนึ่งท่ีเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล โครงสราง

โมเลกุลของโปรตีนแตละโมเลกุลก็มีสวนท่ีชอบน้ํา และไมชอบน้ําอยูดวยกันเชนเดียวกับฟอสโฟลิพิด 

เยื่อหุมเซลลประกอบดวยโปรตีนหลากหลายชนิดแทรกตัวอยูกับฟอสโฟลิพิด โดยท่ีโมเลกุลของ

โปรตีนเหลานี้มักจะอยูรวมกลุมกันในเยื่อหุมเซลลของเซลลตางชนิดกัน มักจะมีชนิดและการเรียงตัว

ของโปรตีนในเยื่อหุมเซลลแตกตางกันไป โปรตีนมีการจัดเรียงตัว 2 ลักษณะ คือ 

  1. โปรตีนภายใน (Integral Protein) เปนโปรตีนท่ีโมเลกุลแทรกอยูในชั้นของฟอส

โฟลิพิด โดยสวนท่ีไมมีประจุ (non polar) อยูดานใน สวนท่ีมีประจุ (polar) ทะลุออกมานอกชั้น

ฟอสโฟลิพิดเขาหาน้ํา โมเลกุลของโปรตีนยืดหยุนโดยเคลื่อนไหวทางดานขางได ทําใหเกิดรู (pore) 

ของเยื่อเซลล ซ่ึงทําใหน้ําแพรผานเขาออกได หรือโมเลกุลประกอบกันเปนชอง (channel) ซ่ึงทําให
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ไอออน (ions) ของสารผานได หรือทําหนาท่ีเปนตัวพา (carrier protein) นําสารท่ีมีอนุภาคขนาด

ใหญเขาสูเซลลได  

  2. โปรตีนภายนอก (Peripheral Protein) เปนโปรตีนท่ีวางตัวอยูนอกชั้นฟอสโฟ

ลิพิด สวนใหญอยูดานไซโทพลาซึม 

  นอกจากนี้ยังมีโปรตีนท่ียึดติดกับลิพิด (lipid-anchored membrane protein) 

เปนโปรตีนท่ีอยูบนผิวของเยื่อหุมเซลลท่ียึดติดกับลิพิดท่ีฝงอยูในเยื่อหุมเซลล โปรตีนเหลานี้แทรกตัว

และมีตําแหนงอยูบนฟอสโฟลิพิดไบแลรในลักษณะเดียวกับสวนหางของกรดไขมัน โปรตีนท่ียึดติดกับ

ลิพิดนี้สามารถอยูไดท้ังสองฝงของเยื่อหุมเซลล ดังนั้นจึงทําหนาท่ีคลายกับสมอในการทําหนาท่ียึด

โปรตีนกับเยื่อหุมเซลล (รูปท่ี 3.7) 

 

 
 

รูปท่ี 3.7 โปนตีนท่ีเยื่อหุมเซลล ไดแก โปรตีนภายใน (ก.) โปรตีนภายนอก (ข.) และโปรตีนท่ียึดติด

กับลิพิด (ค.) 

ท่ีมา:  https://goo.gl/nzZ4Vy 

 

  หนาท่ีของโปรตีนท่ีเยื่อหุมมีหลายอยาง ดังนี้ 

  1. เปนโครงสรางของเยื่อหุมทําใหคงรูปได 

  2. เปนตัวขนสงสาร (transporter) โดนอาจทําหนาท่ีเปนตัวพา เชน ตัวพาท่ีนํา

กลูโคส หรือกรดอะมิโนเขาสูเซลล หรือเปนชอง เชน ชองท่ีนําไอออนพวกโซเดียมหรือโพแทสเซียม 

เปนตน  
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  3. เอนไซม โปรตีนท่ีอยูบนเยื้อหุมและทําหนาท่ีเปนเอนไซมมีหลายชนิด หากเก่ียว

ของกับการกระตุนปฏิกิริยาดานนอกของเยื่อหุม เรียกวา เอ็กโทเอนไซม (extoenzyme) และหาก

กระตุนปฏิกิริยาดานในเซลล เรียกวา เอนโดเอนไซม (endoenzyme) 

  4. การเกาะติดของเซลล  (cell adhesion) การท่ี เซลล เกาะติดกันได  อาจ

เนื่องมาจากการมีโปรตีนท่ีเยื่อหุมจับกันไดพอดี 

  5. การลํ าเลียงอิเล็กตรอน (electron transport) ไดแก  กลุ มโปรตีนรับส ง

อิเล็กตรอนในการหายใจระดับเซลลของไมโทคอนเดรียและการสังเคราะหดวยแสงของคลอโรพลาสต 

  6. การถายโอนพลังงานแสง (light transduction) เชน โปรตีนท่ีจับกับคลอโรฟลล

ท่ีเปนศูนยืกลางปฏิกิริยา (reaction center) ท่ีเยื่อหุม และจับพลังงานแสงเพ่ือใชในการสังเคราะห

ดวยแสง 

  7. เก่ียวของกับการรับและสงสัญญาณ เปนโปรตีนท่ีทําหนาท่ีเปนตัวรับ (receptor) 

ของฮอรโมนหรือสารควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม แลวสงสัญญาณตอไปยังโมเลกุลเปาหมาย 

  คารโบไฮเดรตท่ีเย่ือหุม (membrane carbohydrate) 

  นอกจากโปรตีนและฟอสโฟลิพิดแลว เยื่อหุมเซลลยังมีคารโบไฮเดรตเปน

องคประกอบดวย โดยมีลักษณะเปนสายพอลิแซ็กคาไรดสายสั้น ๆ ท่ีมีการแตกแขนง และ

ประกอบดวยน้ําตาลหนวยยอยเพียงไมเกิน 15 โมเลกุล พบอยูเฉพาะผิวดานนอกของเซลลเทานั้น 

โดยท่ีบางโมเลกุลจะเชื่อมตออยูกับลิพิด เรียกวา ไกลโคลิพิด (glycolipid) บางโมเลกุลเชื่อมตออยู

กับโปรตีน เรียกวา ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) คารโบไฮเดรตท่ีเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล

เหลานี้ มีความสําคัญมากตอกระบวนการจดจํากันระหวางเซลล เซลลชนิดเดียวกันจะมีชนิดของ

คารโบไฮเดรตบนผิวนอกของเยื่อหุมเซลลคลายคลึงกัน ในขณะท่ีเซลลตางชนิดกัน ก็จะมีชนิดของ

คารโบไฮเดรตบนผิวนอกของเยื่อหุมเซลลแตกตางกัน หนาท่ีของคารโบไฮเดรตท่ีเยื่อหุม มีดังนี้ 

  1. เก่ียวของกับปฏิกิริยาทางสรีรวิทยา โปรตีนท่ีอยูในรูปไกลโคโปรตีนทําหนาท่ี

ขนสงและเอนไซม 

  2. เก่ียวของกับการเกิดหมูเลือด ABO และ MN เนื่องจากไกลโคโปรตีนและไกลโค

ลิพิดท่ีเยื่อหุมเซลลเปนสวนท่ีแตกตางกันของหมูเลือด เชน หมูเลือด A มีน้ําตาลเอ็น-แอซีทิลกาแลก

โทซามีนจับท่ีตําแหนงหนึ่งในโมเลกุลคารโบไฮเดรตท่ีเกาะผิวเซลล สวนหมูเลือด B เปนน้ําตาลกา

แล็กโทส 
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  3. เก่ียวของกับชนิดของเซลล เซลลตางชนิดกันมีคารโบไฮเดรตท่ีเปนสวนประกอบ

ของไกลโคโปรตีนท่ีเยื่อหุมแตกกตางกัน 

  4. เก่ียวของกับการจดจําเซลล เซลลหลาย ๆ เซลลรวมกันเปนเนื้อเยื่อไดเพราะ

เซลลสามารถจดจําเซลลอ่ืนไดวาเปนชนิดเดียวกันหรือไม จึงมีการปฏิเสธหรือไมยอมรับในกรณีการ

ถายเปลี่ยนเนื้อเยื่อ (transplanted tissue) ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีความแตกตางกัน 

  5. เก่ียวของกับการจัดเรียงตัวของโปรตีนท่ีเยื่อหุม เนื่องจากคารโบไฮเดรตจับอยูกับ

โปรตีนจึงปองกันการหลุดของโปรตีนออกจากเยื่อหุม หรืออาจมีผลทําใหโครงสรางของโปรตีนท่ีเยื่อ

หุมเสถียรมากยิ่งข้ึน 

  6. เก่ียวของกับการเกาะติดของเซลล เปนหนาท่ีของไกลโคโปรตีน CAM’s (cell 

adhesion molecules) ซ่ึงรายละเอียดจะกลาวถึงในบทถัดไป  

 จะเห็นไดวา โครงสรางของเยื่อหุมเซลลประกอบดวยชีวโมเลกุล ท้ังลิพิด โปรตีน และ

คารโบไฮเดรต จัดเรียงตัวอยูดวยกันโดยมีรูปแบบท่ีจําเพาะ ทําใหเกิดเปนโครงสรางท่ีมีลักษณะสมบัติ

พิเศษของเยื่อหุมเซลลข้ึนมา และทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ  

  2) แบบจําลองของเย่ือหุมเซลล 

  ยูนิต เมมเบรน (unit membrane) 

  ป ค.ศ. 1950 เจ เดวิส โรเบิรตสัน (J. Davis Robertson) ไดศึกษาเยื่อหุมเซลล

ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวาเยื่อหุมเซลลประกอบดวยแถบ 3 แถบ (trilaminar) คือ แถบ

ทึบ 2 แถบอยูขางนอกหนา 25-25 อัวสตรอม และแถบกลางสีจาง หนา 25-35 อังสตรอม เขาจึงได

เสนอแบบจําลองของเยื่อหุมชื่อ ยูนิต เมมเบรน ซ่ึงประกอบดวยแถบทึบ จาง ทึบ (รูปท่ี 3.8) สวนท่ี

ติดสีทึบ 2 แถบ คือ โปรตีนและไขมันท่ีเปนสวนไฮโดรฟลิก สวนตรงกลางแถบจางคือกรดไขมันสวนท่ี

เปนไฮโดรโฟบิก นอกจากนี้เขายังพบวาเยื่อหุมของเอนโดพลาสมิก เรติคูลัม มีลักษณะ 3 แถบเชนกัน  
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รูปท่ี 3.8 แบบจําลองเมมเบรนแบบยูนิต เมมเบรนของเดวิส โรเบิรตสัน 

ท่ีมา:  ณัฐพงษ ศรีสมุทร (2556) 

 

  แบบจําลองฟลูอิด-โมเซอิก (fluid-mosaic model) 

  ในป ค.ศ. 1972 เอส โจนาธาน ซิงเกอร (S. Jonathan Singer) และ การธ แอล 

นิโคลสัน (Garth L. Nicolson) ไดเสนอแบบจําลองฟลูอิด-โมเซอิก เพ่ืออธิบายโครงสรางของเยื่อหุม

เซลล โดยเชื่อวาเยื่อหุมเซลลมีสมบัติเปนไดนามิก (dynamic) คือ มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

มีโครงสรางประกอบดวยโปรตีน กับไขมันชนดิฟอสโฟลิพิด โดยท่ีลิพิดจะเปนตัวท่ีเปนของไหลท่ียอม

ใหโมเลกุลของลิพิดและโปรตีนสามารถหมุนตัวหรือเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตําแหนงไปมาไดในแนวระนาบ 

นอกจากนั้นยังชี้ใหเห็นวาโมเลกุลโปรตีนสามารถยึดเกาะท่ีผิว หรือฝงตัวอยูในโครงสรางหลัก (รูปท่ี 

3.9)  

 

 
 

รูปท่ี 3.9 แบบจําลองเมมเบรนแบบฟลูอิด-โมเซอิกของซิงเกอร และนิโคลสัน 

ท่ีมา:  http://www.macroevolution.net/fluid-mosaic-model.html 

 

  การท่ีโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดและโปรตีนท่ีเปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล

สามารถเคลื่อนตัวไดเหมือนลองลอยอยูบนผิวของเหลวนั้น เนื่องมาจากโมเลกุลเหลานี้ยึดอยูดวยกัน

ไดดวยแรงอันตรกิริยาไฮโดรโฟบิก (hydrophobic interaction) ซ่ึงเปนแรงท่ีออนกวาแรงยึด
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ระหวางพันธะโคเวเลนต (covalent bond) ดังนั้นโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดและโปรตีนจะสามารถ

เคลื่อนตัวสลับกันไปมาอยูบนระนาบของแผนเยื่อหุมเซลลได ปจจุบันยังคงยอมรับแบบจําลองนี้อยู  

  3) สมบัติทางกายภาพ เยื่อหุมเซลลมีสมบัติทางกายภาพท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

  1. ประจุท่ีผิวของเซลล (surface charge) ตามปกติท่ีผิวของเยื่อหุมเซลลจะมีประจุ

ไฟฟาอยูดวย ทดลองไดโดยนํากระแสไฟฟาผานในของเหลวท่ีมีเซลลอยูดวย ถาหากเซลลเคลื่อนทีไป

ยังข้ัวบวก แสดงวาผิวของเซลลมีประจุไฟฟาเปนลบ แตเซลลบางชนิด เชน เซลลพวกโปรโตซัวจะ

เคลื่อนท่ีไปยังท่ีข้ัวลบ แสดงวาผิวของเซลลมีประจุไฟฟาเปนบวก ซ่ึงประจุไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลลนี้เกิด

จากโปรตีนท่ีเปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล 

  2. ความตางศักยไฟฟา (electrical potential) ความตางศักยไฟฟาเกิดจากไอออน

และโปรตีนท่ีกระจายอยูในโพรโทพลาซึมและภายนอกเซลลไมเทากัน จึงเก่ียวของกับการนําไอออน

ของสารตาง ๆ เขาสูเซลลซ่ึงจะตองผานเยื่อหุมเซลลเสียกอน 

  3. การเปนของไหลของเยื่อหุม (membrane fluidity) เกิดจากชั้นลิพิดและโปรตีน

ท่ีเปนสวนประกอบของเยื่อหุมมีการเคลื่อนท่ีไดในเยื่อหุม การเคลื่อนท่ีของลิพิดมีหลายแบบ ไดแก 

การแพรดานขาง (lateral diffusion) แบบหมุนกลับ (rotation) การแกวง (swing) การงอหรือหด

ตัว (flexion) และการแพรแบบขวาง หรือแบบฟลิบ-ฟลอบ (transverse diffusion หรือ flip-

flopping) (รูปท่ี 3.10) 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 การเคลื่อนท่ีของลิพิดบนเยื่อหุมฟอสฟอลิพิดไบแลย คือ การแพรดานขาง (ก.) แบบหมุน

กลับ (ข.) การแกวง (ค.) การงอหรือหดตัว (ง.) และการแพรแบบขวาง  หรือแบบฟลิบ-

ฟลอบ (จ.) 

ท่ีมา:  https://animalcellbiology.files.wordpress.com/2011/08/lipid- 

 movement.png 
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  4) หนาท่ีของเย่ือหุมเซลล เยื่อหุมเซลลทําหนาท่ีเปนเสมือนรั้ว ก้ันเซลลแตละ

เซลลออกจากกัน และก้ันเซลลกับสิ่งแวดลอม ควบคุมการเคลื่อนยายสารผานเขาออกเซลล รักษา

สมดุลของสภาพแวดลอมภายในเซลล ท่ีเยื่อเซลลมีสารพวกไกลโคโปรตีนทําใหเซลลจํากันไดในกลุม

เซลลท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกัน ซ่ึงมีความสําคัญมากในระยะท่ีมีการแบงเซลลและพัฒนาเปนตัวออน

ในระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเซลลไปทําหนาท่ีเฉพาะ (differentiation) เพ่ือสรางเนื้อเยื่อและอวัยวะ

ซ่ึงเปนเซลลชนิดเดียวกันจับกลุมอยูดวยกัน ท่ีเยื่อเซลลยังมีโปรตีนตัวรับเปนตัวรับสาร ทําใหมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอภูมิคุมกัน เซลลบางชนิดเยื่อเซลลมีคุณสมบัติพิเศษในการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงความตางศักยไฟฟา หรือมีตัวรับท่ีทําปฏิกิริยาจําเพาะกับสารเคมีบางชนิด ทําให

สามารถสื่อสารหรือสงขาวถึงกันได (Cell-Cell Communication) เชน เซลลประสาทสื่อสารกันได

ในรูปของกระแสไฟฟา และเซลลท่ีสื่อสารกันในรูปสารเคมี คือ ฮอรโมนชนิดตาง ๆ 

1.2 โพรโทพลาซึม 

โพรโทพลาซึมเปนของเหลวท่ีพบภายในเซลลประกอบดวยออรแกเนลล (organelles) และ

อนุภาคตาง  ๆ มากมาย ทําหนาท่ีเก่ียวของกับการเจริญและการดํารงชีวิตของเซลล โพรโทพลาซึม

ประกอบดวย 2 สวน คือ นิวเคลียสและไซโทพลาซึม โดยท่ีนิวเคลียสจะเปนท่ีเก็บขอความพันธุกรรม

ตาง ๆ ของเซลลไว ดังนั้นจึงสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของเซลลไดท้ังหมด สวนไซโทพลาซึมจะ

มีออรเกเนลลและอนุภาคตาง ๆ ตลอดจนเอนไซม ดีเอ็นเอและอารเอ็นเออยูดวย ซ่ึงจะมีการทํางาน

เปนระบบจนทําใหเซลลสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยดี ดังนั้นโพรโทพลาซึมจึงเปนรากฐานของชีวิต  

  1.2.1 นิวเคลียส   

  นิวเคลียสเปนสวนท่ีสําคัญของเซลล มีรูปกลมหรือรูปไข เม่ือดูดวยกลองจุลทรรศน

ธรรมดาจะมีลักษณะหนาทึบกวาสวนอ่ืน ๆ ของเซลล เซลลโดยท่ัวไปจะมี 1 นิวเคลียส ในเซลลบาง

ชนิด เชน เซลล ตับ เซลลกระดูกออน (cartilage) และพารามีเซียม (paramecium) จะมี 2 

นิวเคลียส สวนเซลลท่ีมีนิวเคลียสเปนจํานวนมาก ไดแก เซลลพวกเสนใยของกลามเนื้อลาย เซลลบาง

ชนิด เชน เซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและซีฟทิวบ (sieve tube) ของโฟลเอ็ม 

(phloem) ท่ีเจริญเต็มท่ีจะไมมีนิวเคลียส ตําแหนงของนิวเคลียสในเซลลจะไมแนนอน ข้ึนอยูกับชนิด

และกิจกรรมของเซลล ขนาดของนิวเคลียสจะแตกตางกันไปในเซลลแตละชนิด  

องคประกอบทางเคมี  

สารเคมีตาง ๆ ท่ีพบในนิวเคลียสจะมีท้ังดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีนท่ีทําหนาท่ี

ในดานโครงสรางและเอนไซม ตลอดจนแรธาตุตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารตัวกลางอีกหลายชนิด เชน 
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อะซีตีลโคเอนไซมเอ โมโนฟอสเฟต (monophosphate) และไตรฟอสเฟต (triphosphate) เปนตน 

สําหรับสารตาง ๆ ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. ดีเอ็นเอ ในนิวเคลียสเปนสวนประกอบของโครโมโซม 

2. อารเอ็นเอ ในนิวเคลียสเปนสวนประกอบของนิวคลีโอลัส (nucleolus) 

3. โปรตีน มีหลายชนิด ดังนี้ 

- โปรตามีน (protamine) เปนโปรตีนท่ีมีประจุสุทธิเปนบวก (basic protein) 

ประกอบดวยกรดอะมิโนอารจินีน (arginine) เปนจํานวนมาก โปรตามีนจะเชื่อมเกาะกับดีเอ็นเอทํา

ใหมีความแข็งแรงมากข้ึน 

- ฮิสโตน (histone) เปนโปรตีนท่ีมีประจุสุทธิเปนบวก มีขนาดใหญกวาโปรตามีน 

ฮิสโตนท่ีพบในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับปริมาณของกรดอะมิโนไล

ซีนและอารจินีน โปรตีนนี้จะเชื่อมเกาะกับดีเอ็นเอดวยพันธะไอออนิค (ionic bond) 

- เรซิดูอัลโปรตีน (residual protein) เปนท่ีมีประจุสุทธิเปนลบ (acidic protein) 

จะรวมกับโครมาตินในระยะอินเตอรเฟส การรวมนี้จะมีลักษณะท่ีเฉพาะซ่ึงจะมีผลในการกระตุนการ

จําลองโครโมโซมดวย 

4. เอนไซม สวนมากจะเก่ียวของกับการสังเคราะหกรดนิวคลีอิค และเมแทบอลิซึม

ของนิวคลีโอไซด (nucleosides) ไดแก อะดีโนซีนไดอะมิเนส (adenosine diaminase) นิวคลีโอ

ไซดฟอสโฟรีเลส (nucleoside phosphorylase) และดีเอ็นเอพอลิเมอเรส (DNA polymerase) 

สวนเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการจับเกาะของดีเอ็นเอ ไดแก นิวคลีโอไทด ไตรฟอสฟาเทส (nucleotide 

triphosphatase) ฮิสโตนอซิติเลส (histone acetylase) และนิโคตินาไมด อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด

ซินธีเทส (NAD synthetase) นอกจากนี้ยังพบเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการหายใจท่ีไมใชแกสออกซิเจน 

(anaerobic respiration) ในกระบวนการไกลโคไลซิส  (glycolysis) อีกดวย เชน  อัลโดเลส 

(aldolase) 

5. แรธาตุ สวนมากประกอบดวยฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม โพแทสเซียม และ

แมกนีเซียม 

โครงสรางของนิวเคลียส 

1. เยื่อหุมนิวเคลียส (nuclear membrane หรือ nuclear envelope) ลักษณะ

เปนเยื่อ 2 ชั้นเรียงซอนกัน แตละชั้นมีความหนา 100 อังสตรอม แตละชั้นหางกัน 100-300 

อังสตรอม ชองวางท่ีหางกันนี้เรียกวา เพอรินิวเคลียรสเปซ (perinuclear space) ท่ีเยื่อหุมนี้จะมีรู
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อยูมากมายเรียกวา แอนนูลัส (annulus หรือ nuclear pore) เปนทางผานของสารตาง ๆ จาก

นิวเคลียสไปสูไซโทพลาซึม เชน อารเอ็นเอ ไรโบโซม 

นอกจากนี้ท่ีเยื่อหุมนิวเคลียสยังเชื่อมตอกับเอนโดพลาสติกเรติคูลัม เพ่ือลําเลียงสาร

ผานเขาและออกจากนิวเคลียสและเยื่อหุมนิวเคลียส จะมีองคประกอบทางเคมีเหมือนกับเยื่อหุมของ

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมอีกดวย (รูปท่ี 3.11) 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 เยื่อหุมนิวเคลียสเชื่อมตอกับเอนโดพลาสติกเรติคูลัม 

ท่ีมา:  http://oregonstate.edu/instruction/bi314/summer09/nucleus.html 

 

2. นิวคลีโอพลาซึม (nucleoplasm) หรือนิวคลีโอโซม (nucleosome) เปนสวน

ของเหลวท่ีอยูภายในเยื่อหุมนิวเคลียส และโครมาติน (chromatin) ท่ีประกอบดวยดีเอ็นเอ และ

โปรตีนหุมโดยรอบเปนเสนใยเล็ก ๆ พันเปนรางแห เม่ือแบงเซลลจะหดเห็นเปนแทง เรียกวา 

โครโมโซม (chromosome) หนาท่ีถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ในเซลลโปรคารีโอตมี 1 

โครโมโซม เปนดีเอ็นเอวงแหวนสายคู โครโมโซมในเซลลยูคารีโอต มีลักษณะเปนเสนยาว ๆ ขดไปมา

อยูภายในนิวเคลียส ประกอบดวยดีเอ็นเอ และโปรตีน จํานวนและรูปรางของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิต

แตละชนิดมีจํานวนคงท่ี และแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ  เชน แตงกวา 14 แทง มะละกอ 18 

แทง แทง ขาว 24 แทง ออย 80 แทง สุนัข 78 แทง แมว 38 แทง และคน 46 แทง เปนตน ปกติ

โครโมโซมจะอยูเปนคู ๆ ในเซลลรางกาย (autosome) เทากับจํานวนชุดของยีน (gene) จึงใช
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สัญลักษณในการเขียนจํานวนโครโมโซมเปน 2n (diploid) เชน คนมีจํานวนโครโมโซม 2n = 46 

สวนในเซลลสืบพันธุ (gamete) จะมีจํานวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่ งของเซลลรางกาย คือ n 

(haploid) เปนผลจากการแบงเซลลแบบไมโอซิส ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี 4 

การศึกษาโครโมโซมทําในระยะเมทาเฟส (metaphase) ของการแบงเซลลแบบไม

โทซิสจะเห็นไดวา 1 โครโมโซมประกอบดวย 2 โครมาติด (chromatid) และโครมาติดท้ัง 2 ยึด

ติดกันตรงตําแหนงเซนโทรเมียร (centromere) ลักษณะของโครโมโซม จําแนกตามตําแหนงของเซน

โทรเมียรไดดังนี้ (รูปท่ี 3.12) คือ 

1. อะโครเซนทริก (acrocentric) เปนโครโมโซมท่ีมีเซนโทรเมียรอยูท่ีปลายสุดดาน

ใดดานหนึ่ง 

2. เทโลเซนทริก (telocentric) เปนโครโมโซมท่ีมีเซนโทรเมียรอยูใกลปลายดานใด

ดานหนึ่ง 

3. ซับเมทาเซนทริก (submetacentric) เปนโครโมโซมท่ีมีเซนโทรเมียรอยูท่ีดานใด

ดานหนึ่งของแขนทําใหแขนท้ัง 2 ขางจะยื่นออกจากเซนโทรเมียรไมเทากัน  

4. เมทาเซนทริก (metacentric) เห็นโครโมโซมเปนรูปตัว X แขนของโครโมโซมจะ

ยื่นออกมาจากเซนโทรเมียรเทากันหรือเกือบเทากัน 

 

 
 

รูปท่ี 3.12 ชนิดของโครโมโซมจําแนกตามตําแหนงของเซนโทรเมียร 

ท่ีมา:  ณัฐพงษ ศรีสมุทร (2556) 
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3. นิวคลีโอลัส เปนอนุภาคหนาทึบท่ีอยูภายในนิวเคลียส ในเซลลท่ีมีกิจกรรมของ

เซลลสูงมาก เชน เซลลไข เซลลประสาท หรือ นิวรอน (neurons) เซลลมะเร็ง และเซลลจากตอม

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหโปรตีน จะมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญ นิวคลีโอลัสมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการเจริญพัฒนาของเซลล เซลลหรือตัวออนท่ีขาดสวนนี้ไปจะทําใหอายุสั้น ปริมาณ

โปรตีนในนิวคลีโอลัสจะมากกวาอารเอ็นเอมาก ในนิวคลีโอลัสยังพบเอนไซมหลายชนิด เชน แอซิด

ฟอสฟาเทส นิวคลีโอไทด ฟอสฟอรี เลส (nucleotide phosphorylase) เอนไซม ท่ีใชในการ

สังเคราะหนิโคตินาไมอะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด (nicotinamide adenine dinucleotide : NAD)  

นิวคลีโอลัสมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหไรโบโซม นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับ

การสังเคราะหโปรตีนฮิสโตนอีกดวย 

 

 
 

รูปท่ี 3.13 นิวคลีโอลัส เปนบริเวณหนาทึบท่ีอยูภายในนิวเคลียส (ก.) และภาพนิวคลีโอลัสจากกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอน 

ท่ีมา:  https://bio.libretexts.org/TextMaps/Map%3A_Microbiology_(OpenStax)/ 

 03%3A_The_Cell/3.4%3A_Unique_Characteristics_of_Eukaryotic_Cells 

 

1.2.2 ไซโทพลาซึม  

  ไซโตพลาสซึมของเซลลมีลักษณะเปนของเหลวใสอยูภายในเซลล ประกอบดวยออร

แกเนลลและสารเคมีพวกน้ําตาล กรดอะมิโน โปรตีนท่ีจําเปนสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ภายในเซลล 

สามารถแยกไซโทพลาซึมได 2 บริเวณ คือ เอ็กโทพลาซึม (ectoplasm) เปนสวนไซโทพลาซึมท่ีอยู

ดานนอกติดกับเยื่อหุมเซลล เปนสวนท่ีบางใส ไมมีออรแกเนลลหรืออนุภาคตาง ๆ หรือถามีก็นอย

มาก ในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําบางชนิด เชน ยูกลีนา ชั้นนี้จะเปลี่ยนแปลงเปนเยื่อเพลลิเคิล (pellicle) ซ่ึงมี
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ความหนาและเหนียว เซลลจึงคงรูปรางอยูได และเอนโดพลาซึม (endoplasm) เปนสวนไซโทพลา

ซึมท่ีอยูดานใน จะมีออรแกเนลลและอนุภาคตาง ๆ อยูมากมาย เปนบริเวณเกิดกิจกรรมสําคัญตาง ๆ 

ของเซลล 

 

  ออรแกเนลลท่ีมีเย่ือหุม (membranous organelles)  

1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum: ER)  

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเปนออรแกเนลลท่ีมีระบบเยื่อหอหุม เยื่อหุมมีความหนา 

50-70 ไมโครเมตร ประกอบดวยโปรตีนและลิพิดท่ีมีการจัดเรียงตัวเปนยูนิต เมมเบรนเหมือนกับเยื่อ

หุมเซลล เอนโด พลาสมิกเรติคูลัมมีโครงสรางเปนระบบทอท่ีมีการเชื่อมประสานกันท่ัวเซลล ภายใน

ทอมีของเหลวอยูดวย เรียกวา ไฮยาโลพลาซึม (hyaloplasm) หรือซิสเตอรนอล สเปซ (cisternal 

space) สวนของเหลวท่ีอยูภายนอก เรียกวา ไซโตโซลิค สเปซ (cytosolic space) เอนโดพลาสมิกเร

ติคูลัมมีรูปรางลักษณะไดหลายแบบ เชน เปนถุงแบน ๆ เรียกวา ซิสเตอรนี (cisternae) หรือเปน

กระเปาะ (vesicles) หรือเปนทอ (tubules) ในเซลลแตละชนิดอาจพบไดท้ังสามแบบ แตโดยท่ัวไป

แลว เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมจะมีสัณฐานวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับกิจกรรมตาง ๆ ของเซลล 

(รูปท่ี 3.14) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมจําแนกเปน 2 ชนิดตามรูปรางลักษณะ ดังนี้ 

ก. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ (rough endoplasmic reticulum: 

RER)  

เรียกอีกอยางวา แกรนูลา เอนโพลาสมิกเรติคิวลัม (granular endoplasmic 

reticulum: GER) เปนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมท่ีผิวดานนอกของเยื่อหุมมีไรโบโซมมาเกาะจึงมี

ลักษณะขรุขระ มีโครงสรางเปนทอ หนาท่ีของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระมีดังนี้ 

1) ลําเลียงสารไปยังสวนตาง ๆ ของเซลล 

2) สังเคราะหโปรตีน 

3) การสังเคราะหไตรกลีเซอไรด (triglyceride) 
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รูปท่ี 3.14 ลักษณะของเอนโพลาสมิกเรติคิวลัมท่ีเชื่อมติดกับเยื่อหุมนิวเคลียส (ก.) รูปรางแบบตาง 

ๆ (ข.) และ เอนโพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระและชนิดเรียบ (ค.) 

ท่ีมา:  ก. http://askmissteong.blogspot.com/2012/03/cell-structure-and-function- 

 tutorial_20.html  

 ข .  http: / / cdn. yourarticlelibrary. com/ wp-

content/uploads/2014/03/image189.png 

 ค. http://www.biologyexams4u.com/2014/02/functions-of-rough- 

 endoplasmic.html 

 

ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ (smooth endoplasmic reticulum: 

SER) 

เรียกอีกอยางวา อะแกรนูลา เอนโพลาสมิกเรติคิวลัม (agranular endoplasmic 

reticulum: AER) เปนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมท่ีผิวดานนอกของเยื่อหุมไมมีไรโบโซมมาเกาะจึงมี

ลักษณะเรียบ โดยหนาท่ีท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1) กําจัดสารพิษ (detoxification) 

2) กระตุนการทํางานของเซลลกลามเนื้อ 

3) เก่ียวของกับการยอยสลายไกลโคเจน โดยเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบใน

เซลลตับจะมีเอนไซมกลูโคส-6-ฟอสฟาเทส (glucose-6-phosphatase) ทําหนาท่ีเปลี่ยนแปลง

กลูโคส-6-ฟอสเฟต (glucose-6-phosphate) ใหเปนกลูโคสเพ่ือนําไปใชตอไป 
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4) สังเคราะหสเตียรอยดฮอรโมน ซ่ึงเปนฮอรโมนเพศท่ีควบคุมลักษณะตาง ๆ ของ

เพศชายและเพศหญิง เชน แอนโดรเจน (androgen) เปนฮอรโมนท่ีมีผลในการกระตุนลักษณะตาง ๆ 

ของเพศชาย กระตุนการสังเคราะหโปรตีนท่ีกลามเนื้อและกระดูก ตลอดจนทํางานรวมกับฮอรโมน

บางชนิดในกระบวนการผลิตเซลลอสุจิอีกดวย 

5) สะสมสารตาง ๆ สารท่ีมีสะสมในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบเรียกวา ไซโม

เจน (zymogen) ซ่ึงมักจะเปนเอนไซมท่ีอยูในสภาวะยังไมพรอมท่ีจะทําปฏิกิริยา 

6) ลําเลียงสารไปสูสวนตาง ๆของเซลล 

7) สังเคราะหไตรกลีเซอไรด 

8) เก่ียวของกับการขับเกลือออกจากรางกาย 

นอกจากหนาท่ีดังกลาวแลวยังมีรายงานวาเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบยัง

เก่ียวของกับการดูดซึมลิพิดเขาสูรางกาย จึงมีพบมากในเซลลวิลไล (villi) ของลําไสเล็ก 

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบและขรุขระนอกจากจะแตกตางกันในเรื่องของ

การมีหรือไมมีไรโบโซมมาเกาะท่ีผิวดานนอกของเมมเบรนแลว ยังแตกตางกันดังนี้ 

1. ความคงทน (stability) ของโครงสราง เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบจะมี

ความคงทนไดนอยกวา กลาวคือในเซลลท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเซลลท่ีตายใหม ๆ เอนโดพลาสมิกเรติ

คูลัมชนิดเรียบจะคงสภาพไดในชวงระยะสั้น ๆ ในขณะท่ีเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระยังคง

สภาพไดนานหลายวันหลังจากเซลลตาย ซ่ึงความคงทนไดดีนี้เกิดเนื่องจากมีไรโบโซมมาเกาะนั่นเอง 

จากการศึกษาสมบัติทางดานเคมีและเอนไซมท่ีเยื่อหุมท้ังของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบและ

ขรุขระจะยังคงเหมือนเดิม แตการท่ีไรโบโซมมาเกาะทําใหสมบัติของเยื่อหุมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น

เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระจึงมีความคงทนดีข้ึน 

2. รูปรางของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบมีลักษณะเปนทอ สวนของเอนโดพ

ลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระมีลักษณะเปนซิสเตอรนี 

2) กอลไจคอมเพลกซ (Golgi complex)  

กอลไจคอมเพลกซ หรือ กอลไจแอพพาราตัส (Golgi Apparatus) เปนออร

แกเนลลท่ีพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1890 โดยคามิลโล กอลไจ (Camillo Golgi) นักชีววิทยาชาวอิตา

เลียน มีโครงสรางเปนทอท่ีมีระบบเยื่อหอหุม และเปนยูนิตเมมเบรน (รูปท่ี 3.15) รูปรางของกอลไจ

แอพพาราตัสมีท้ังเปนซิสเตอรนี ทอและกระเปาะ คลายกับเอนโพลาสมิกเรติคิวลัม โดยท่ีซิสเตอรนี

แตละอันจะเปนถุงแบน ๆ เยื่อหุมหนา 60 อังสตรอม กวาง 100-150 อังสตรอม กอลไจแอพ
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พาราตัสมีชื่อเรียกแตกตางกันไปหลายอยาง เชน กอลจิโอโซม (golgiosomes) กอลไจบอดี (golgi 

body) ดิคไทโอโซม (dictyosomes) โดยท่ีดิคไทโอโซมใชเรียกกอลไจแอพพาราตัสท่ีพบในเซลลพืช

และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สวนกอลไจคอมเพล็กซ จะใชเรียกกอลไจแอพพาราตัสท่ีพบในเซลลสัตว

มีกระดูกสันหลัง หนาท่ีของกอลไจแอพพาราตัส ไดแก 

1. เก่ียวของกับการสรางอะโครโซม (acrosome) ท่ีพบในสวนหัวของเซลลอสุจิ 

โดยในระยะแรกของการสรางสเปอรมาติด (spermatid) จะมีกอลไจแอพพาราตัสจํานวนมากมาเรียง

ตัวท่ีสวนหัวของสเปอรมาติดและขยายขนาดเพ่ิมข้ึน เคลื่อนยายเขาใกลนิวเคลียสและยึดเกาะอยาง

หนาแนนกับเยื่อหุมนิวเคลียสจนกระท่ังปกคลุมสวนหัวของนิวเคลียสไวท้ังหมด ตอมาเม่ือถึง

ระยะสเปอรมาทีลิโอซิส (spermateliosis) ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงของสเปอรมาติดเปนเซลลอสุจิ

นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีบริเวณดังกลาวนี้อีก จนเปนอะโครโซมในท่ีสุด โดยอะโครโซมนี้จะใชเจาะ

เยื่อหุมของเซลลไขเพ่ือการปฏิสนธิ 

2. จัดเรียงตัวของสาร โดยเซลลท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการสังเคราะหโปรตีนเพ่ือ

สงออกมาใชภายนอกเซลล จะตองนําโปรตีนท่ีไดจากการสังเคราะหของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิด

ขรุขระมาจัดเรียงตัวหรือจัดสภาพใหมท่ีกอลไจแอพพาราตัส ท้ังนี้เพ่ือใหโปรตีนท่ีไดมีสภาพเหมาะสม

ท่ีจะใชกิจกรรมตาง ๆ 

3. เก่ียวของกับการสังเคราะห ไกลโคโปรตีน กลาวคือ โปรตีน ท่ีไดจากการ

สังเคราะหของเอนโด พลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระจะถูกนําไปรวมกับโพลีแซคคาไรดในกอลไจแอพ

พาราตัส ในการนี้จะตองใชเอนไซม ทรานสเฟอเรส (transferase) หลายชนิดเคลื่อนยายสารพวกโพ

ลีแซคคาไรดเพ่ือรวมกับโปรตีน ซ่ึงมีอยูในกอลไจแอพพาราตัส 

4. สะสมสารตาง ๆ ท่ีเซลลสรางข้ึนกอนจะนําไปใชตอไป 

5. เก่ียวของกับการสังเคราะหแผนก้ันเซลล หรือเซลลเพลท (cell plate) ของเซลล

พืช 

6. เก่ียวของกับการสังเคราะหไลโซโซม (lysosome) 

7. เก่ียวของกับการสังเคราะหสารเมือก (mucilage) 

8. เก่ียวของกับการสังเคราะหอะซีตีลโคลีน (acetylcholine) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากกอลไจแอพพาราตัสเปนออรแกเนลลท่ีสําคัญตอเซลลยูคารี

โอตโดยท่ัวไป ซ่ึงแตละเซลลของอวัยวะตาง ๆ จะมีหนาท่ีแตกตางกันไป จึงทําใหหนาท่ีของกอลไจ

แอพพาราตัสแตกตางกันไปดวย จากหนาท่ีท้ังหมดของกอลไจแอพพาราตัสดังท่ีไดกลาวมานี้ จะเห็น
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ไดวาเก่ียวของกับการสังเคราะหสารตาง ๆ โดยรวมกับเอนโดพลาสมิคเรติคูลัมเปนสําคัญ ดังนั้นถา

หากขาดออรแกเนลลอยางใดอยางหนึ่งไป จะทําใหหนาท่ีของเซลลบกพรองได 

 

 
 

รูปท่ี 3.15 การจัดสภาพของสารใหมท่ีกอลไจแอพพาราตัส (ก.) และภาพจากกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอน (ข.) 

ท่ีมา:  ก. http://zoologybk.com/golgi-complex.php 

 ข. http://bscb.org/learning-resources/softcell-e-learning/golgi-apparatus/ 

 

3) ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)  

ไมโทคอนเดรียพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1850 โดยคอลลิกเกอร (Kollicker) เปนออร

แกเนลลท่ีมีเยื่อหุม 2 ชั้น มีรูปรางไมแนนอน จะเปลี่ยนแปลงตามหนาท่ีและกิจกรรมของเซลล เชน 

ในเซลลตับมีรูปรางแบบรูปไข เซลลยีสตเปนแบบวงรี ท่ีเซลลไตเปนแบบรูปทอนจนถึงรูปไข ในเซลล

ไฟโบบลาสตเปนรูปเรียวยาวคลายเสนดาย ในเซลลของตัวออนระยะแรกจะมีรูปรางแบบวงรี โดย

สวนมากจะมีรูปรางแบบทอนสั้นจนถึงเรียวยาวหรือกลม สําหรับขนาดของไมโทคอนเดรียก็

เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพทางสรีรวิทยาของเซลล แตโดยท่ัวไปแลวจะมีเสนผาศูนยกลาง 0.2-1 

ไมโครเมตร และยาว 5-7 ไมโครเมตร (รูปท่ี 3.16)  
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รูปท่ี 3.16 ลักษณะและโครงสรางของไมโทคอนเดรีย 

ท่ีมา : https: / / sites. google. com/ site/ mitochondria58205673/ home/ what-is-

mitochondria 

 

เยื่อหุมชั้นนอกของไมโทคอนเดรียเรียบ แตเยื่อหุมชั้นในมีลักษณะขด ยื่นเขาไปดาน

ในจํานวนมากเรียกวา คริสตี (cristae) ชองวางภายในไมโทคอนเดรียเรียกวา เมทริกซ (matrix) ท่ีมีดี

เอ็นเอและไรโบโซมของไมโทคอนเดรียอยู ชองวางระหวางเยื่อหุมท้ังสองเรียกวา อินเตอรเมมเบรน 

สเปช (intermembrane space)  

ไมโทคอนเดรียจะอยูกระจัดกระจายท่ัวไปในไซโทพลาซึม แตจะมีตําแหนงแนนอน

ในเซลลบางชนิด ตามปกติตําแหนงของไมโทคอนเดรียจะมีความสัมพันธกับโครงสรางของเซลลท่ี

ตองการใชพลังงาน โครงสรางใดตองการพลังงานมากก็จะมีไมโทคอนเดรียในโครงสรางนั้นมาก เชน 

เซลลอสุจิจะมีไมโทคอนเดรียจํานวนมากเรียงตัวเปนเกลียวหุมรอบแอกเซียลฟลาเมนต (axial 

filament) ของแฟลกเจลลา เพ่ือใหพลังงานท่ีจะใชในการเคลื่อนท่ีเขาปฏิสนธิกับไข ในเซลลตับออน

ท่ีทําหนาท่ีสรางเอนไซมหลายชนิดจะมีไมโทคอนเดรียจํานวนมากอยูรอบ ๆ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม

ชนิดขรุขระ เพ่ือใหพลังงานในการสังเคราะหโปรตีน เซลลท่ีทําหนาท่ีสรางสารสเตียรอยด เชน เซลล

ในรังไขและอัณฑะ ไมโทคอนเดรียจะอยูรอบ ๆ เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบเพ่ือใหพลังงานใน

การสังเคราะหฮอรโมนสเตียรอยด เซลลบุผิวของลําไสเล็กมีไมโทคอนเดรียจํานวนมากท่ีผิวของเซลล

ดานท่ีอยูชิดกับชองวางของลําไสเพ่ือใหพลังงานในการดูดซึมสารอาหารเขาสูภายในเซลล  

ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรยี  
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ไมโทคอนเดรียเปนออรแกแนลท่ี มีสารพันธุกรรมหรือดี เอ็น เอของตนเอง 

(mitochondrial DNA) ซ่ึงมีอยู 1 อันหรือมากกวาข้ึนอยูกับขนาดของไมโทคอนเดรีย องคประกอบ

ทางเคมีเหมือนกับดีเอ็นเอของนิวเคลียส (nuclear DNA) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ แตกตางกันท่ีสําคัญคือ 

1) การทนตอความรอน ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียจะทนตอความรอนสูง ๆ ได

ดีกวาดีเอ็นเอของนิวเคลียส 

2) การสังเคราะหโปรตีน ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียมีสารพันธุกรรมอยูนอย จึง

ควบคุมการสังเคราะหโปรตีนไดนอยกวาดีเอ็นเอของนิวเคลียส 

ไรโบโซมในไมโทคอนเดรีย  

ไรโบโซมในไมโทคอนเดรียจะมีขนาดใกลเคียงกับไรโบโซมของเซลลโปรคารีโอต 

เชน ไรโบโซมใน ไมโทคอนเดรียของฟงไจมีขนาด 73S ประกอบดวยหนวยยอยใหญ ขนาด 50S มี

อารเอ็นเอท่ีเปนองคประกอบของไรโบโซม คือ ไรโบโซมอล อารเอ็นเอ หรือ อารเอ็นเอไรโบโซม 

(ribosomal RNA; rRNA) ขนาด 23-27S และหนวยยอยเล็ก ขนาด 30-33S มีอารเอ็นเอไรโบโซม

ขนาด 16-18S แตโดยท่ัวไปแลวมีขนาดของไรโบโซมโดยเฉลี่ยเปน 70S และประกอบดวยหนวยยอย 

50S และ 30S ไรโบโซมนี้จะพบเปนโพลีไรโบโซมไดเชนกันจึงสามารถสังเคราะหโปรตีนได ซ่ึงกลไก

ในการสังเคราะหจะเกิดเชนเดียวกับท่ีเกิดในไซโทพลาซึม  

หนาท่ีของไมโทคอนเดรีย  

ไมโทคอนเดรียมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสรางสารท่ีใหพลังงานกับเซลลท่ีเรียกวา อดี

โนซีนไตรฟอสเฟต หรือเอทีพี (adenosine triphosphate; ATP) ซ่ึงเปนแหลงพลังงานสําคัญใน

ปฏิกิริยาชีวเคมี นอกจากนี้ ยังเก่ียวของกับวัฏจักรไกลออกซิเลส (glyoxylate cycle) คือการเปลี่ยน

กรดไขมันใหเปนคารโบไฮเดรต วัฏจักรนี้พบเฉพาะในพืชเทานั้น เพราะสัตวไมมีเอนไซมท่ีเก่ียวของ

กับวัฏจักรไกลออกซิเลสจึงไมสามารถเปลี่ยนกรดไขมันเปนคารโบไฮเดรตได  

4) พลาสติด (plastid) พบในเซลลพืชทุกชนิด มีขนาดตั้งแต 5-100 ไมครอน อาจ

มีรูปรางกลม หรือรี พลาสติดจําแนกตามชนิดของรงควัตถุท่ีเปนองคประกอบได 3 ชนิด คือ  

1. ลิวโคพลาสต (leucoplast) เปนพลาสติดท่ีมีขนาดประมาณ 2.5 

ไมครอน มีรูปรางแบบทอนหรือกลมรีคลายรูปไขพบตามเนื้อเยื่อสะสมอาหารของรากหรือผลหรือลํา

ตนใตดิน เซลลสืบพันธุและเซลลของตนออน ลิวโคพลาสตจะเปนแหลงสะสมอาหารของพืช จําแนก

ไดหลายชนิดตามลักษณะของอาหารท่ีสะสม คือ สะสมแปง เรียกวาอะไมโลพลาสต (amyloplast) 
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(รูปท่ี 3.17 ก.) สะสมโปรตีน เรียกวา โปรทีโนพลาสต (protenoplast) และสะสมลิพิด เรียกวา อีไล

โอพลาสต (elaioplast) 

2. โครโมพลาสต (chromoplast) เปนพลาสติดท่ีประกอบดวยรงควัตถุอ่ืน 

ๆ นอกจากสีเขียว มีรูปรางไดหลายแบบ เชน กรม รูปไข ทอนท่ีเรียวยาว เสี้ยวพระจันทร หรือคลาย

จาน ภายในมีรงควัตถุท่ีสําคัญเปนพวกแคโรทีนอยด (carotenoid) และไฟโคบิลิน (phycobilin) 

โดยท่ีแคโรทีนอยดเปนรงควัตถุสีสม แดง และเหลือง (รูปท่ี 3.17 ข.) พบมากในผลไมสุก เชน 

มะละกอ สําหรับไฟโคบิลินประกอบดวยรงควัตถุพวกไฟโคอีรีทริน (phycoerythrin) มีสีแดง และไฟ

โคไซยานิน (phycocyanin) มีสีน้ําเงิน  

3. คลอโรพลาสต เปนพลาสติดท่ีมีสีเขียว ประกอบดวยคลอโรฟลลตาง ๆ 

เปนจํานวนมาก เปนออรแกเนลลท่ีสําคัญในพืชสีเขียว (รูปท่ี 3.17 ค.)  

โครงสรางของคลอโรพลาสต คลอโรพลาสตประกอบดวยเยื่อหุม 2 ชั้น แตละชั้น

หนา 8-10 นาโนเมตร และอยูหางกัน 10-20 นาโนเมตร เยื่อหุมมีผิวเรียบเนื่องจากไมมีอนุภาคใดมา

เกาะ ภายในคลอโรพลาสตประกอบดวยโครงสรางสําคัญ 2 ชนิด คือ 

1. กรานา (grana) เกิดจากกลุมของลาเมลลา (lamella) หรือไทลาคอยด 

(thylakoid) หลาย ๆ อันมาวางเรียงซอนกัน ทําใหมีลักษณะหนาทึบกวาสวนอ่ืน ๆ (รูปท่ี 3.18) ใน

แตละคลอโรพลาสต มีไดหลายกรานา ซ่ึงจะเชื่อมตอกันดวยเยื่อท่ี เรียกวา อินเตอรกรานา 

(intergrana) ท้ังกรานาและอินเตอรกรานาประกอบดวยคลอโรฟลลและรงควัตถุอ่ืน ๆ เชน ไฟโคบิ

ลิน และแซนโทฟลล ตลอดจนเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหดวยแสงแบบในปฏิกิริยาท่ีตองใช

แสงสวาง (photochemical reaction) บรรจุอยู 
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รูปท่ี 3.17 พลาสติด 3 ชนิด คือ ลิวโคพลาสต (ก.) โครโมพลาสต (ข.) และคลอโรพลาสต  (ค.) 

ท่ีมา:  ณัฐพงษ ศรีสมุทร (2556) 

 

 
 

รูปท่ี 3.18 โครงสรางของคลอโรพลาสต 

ท่ีมา : https://goo.gl/BYitje 

 

   2. สโตรมา (stroma) เปนของเหลวท่ีอยูภายในคลอโรพลาสต จะมีท้ังดี

เอ็นเอ อารเอ็นเอ ไรโบโซม ผลึกของสารบางชนิด ตลอดจนเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหดวย

แสงแบบท่ีไมตองใชแสงสวาง (dark reaction) และเอนไซมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการหายใจระดับ

เซลลหลายชนิด เชน คะตะเลส (catalase) ไซโทโครมออกซิเดส (cytochrome oxidase) เปนตน 

ไรโบโซมในคลอโรพลาสต  

ไรโบโซมในคลอโรพลาสต มีขนาด 70S เชนเดียวกับในไมโทคอนเดรีย และเซลล

พวกโปรคารีโอต มีหนวยยอยใหญขนาด 50S หนวยยอยเล็กขนาด 30S ไรโบโซมนี้มีอารเอ็นเอไรโบ

โซมประมาณรอยละ 44 และโปรตีนรอยละ 56 โปรตีนดังกลาวนี้จะแตกตางจากโปรตีนของไรโบโซม

ในไมโทคอนเดรียและไซโทพลาซึม  

ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต  

เชนเดียวกับไมโทคอนเดรีย ในคลอโรพลาสตมีดีเอ็นเอแบบวงแหวนเกลียวคู แตถูก

ทําลายไดงายดวยความรอน ดีเอ็นเอนี้สามารถจําลองตัวเองและกําหนดการสรางอารเอ็นเอได ท้ังนี้

เพราะมีเอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอเรส และอารเอนเอโพลีเมอเรส (RNA polymerase) อยูดวย 
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ในคลอโรพลาสตนอกจากจะมีดีเอ็นเอ และไรโบโซมแลว ยังพบวามีทีอารเอ็นเอ 

หรืออารเอ็น เอถายโอน (transfer RNA; tRNA) และเอ็มอาร เอ็น เอ หรืออารเอ็น เอนํารหัส 

(messenger RNA; mRNA) อีกดวย ซ่ึงไดมาจากการสังเคราะหของดีเอ็นเอนั่นเอง ดังนั้นในคลอโรพ

ลาสตจึงสามารถสังเคราะหโปรตีนไดเชนกัน 

หนาท่ีของคลอโรพลาสต  

เนื่องจากคลอโรพลาสตมีรงควัตถุอยูหลายชนิด ดังนั้นจึงทําหนาทีในการสังเคราะห

ดวยแสง ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงมาเปนพลังงานเคมีในโมเลกุลของ

คารโบไฮเดรต และไดออกซิเจนเปนผลผลิตจากวัตถุดิบคือคารบอนไดออกไซดและน้ํา  

5) ไลโซโซม (Lysosomes)  

ไลโซโซมเปนถุงบรรจุเอนไซมสําหรับการยอยสลาย มักมีลักษณะกลม เปนแหลง

ยอยสลายสารตาง ๆ ภายในเซลล (intracellular digestion) จึงมีความสําคัญเก่ียวกับกลไกตอตาน

ปองกันเชื้อโรคของโปรตีน พอลิแซ็กคาไรด กรดนิวคลีอิก และซับสเตรต (substrates) ท่ีมีน้ําหนัก

โมเลกุลต่ํา ไลโซโซมพบอยูในเซลลทุกชนิด ยกเวนเซลลเม็ดเลือดแดง  

ไลโซโซมเปนออรแกเนลลท่ีพบครั้งแรกโดยคริสเตียน เดอ ดูฟ (Christian de 

Duve) และคณะในป ค.ศ. 1949 โครงสรางมีระบบเยื่อหุมชั้นเดียวหอหุม รูปรางกลมรี (รูปท่ี 3.19) 

มีเสนผาศูนยกลาง 0.15-0.8 ไมครอน เยื่อหุมนี้มีสมบัติแตกตางจากเยื่อหุมอ่ืน ๆ ของเซลล คือ ไม

ยอมใหเอนไซมตาง ๆ ผานได แตถูกทําใหฉีกขาดไดงายดวยแรงดันออสโมซิส ผงซักฟอก เครื่องตีปน 

รังสีอัลตราไวโอเลต และเอนไซมท่ียอยสลายโปรตีน เชน โปรทีเอส (proteases) ไลโซโซมแบง

ออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. ไล โซ โซมปฐมภู มิ  (primary lysosome) ห รือ  แกรนู ล สะสม  (storage 

granules) ไลโซโซมนี้สรางใหมจากกอลไจแอพพาราตัสและยังไมเคยทําการยอยสารใด 

2. ไล โซ โซม ทุ ติ ยภู มิ  (secondary lysosome) หรือ  แว คิ ว โอลย อยสลาย 

(digestive vacuoles) เปนไลโซโซมปฐมภูมิท่ีมีการยอยเกิดข้ึน แตยังคงเหลือน้ํายอยพอท่ีจะยอย

ตอไปไดอีก 

ชนิดของไลโซโซม  

ไลโซโซมในเซลลสิ่งมีชีวิตตาง ๆ จะมีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปไดตามอายุและกิจกรรม

ของเซลล จึงไดแบงไลโซโซมออกเปน 4 ชนิด ตามกิจกรรมการยอยสลายและสารท่ีอยูภายในดังนี้ 
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1. แกรนูลสะสม หรือโปรโตไลโซโซม (protolysosomes) หรือไลโซโซมปฐมภูมิ

เปนไลโซโซมท่ีมีขนาดเล็ก ภายในมีเอนไซมท่ียอยสลายสารโดยมีน้ําเปนตัวชวยในการทํางานหรือ

ไฮโดรไลติคเอนไซม (hydrolytic enzyme) อยูหลายชชนิด 

2. เฮเทอโรไลโซโซม (heterolysosomes) มีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก เฮเทอโรฟา

โกโซม (heterophagosomes) หรือ เฮเทอโรฟาจิคแวคิวโอล (heterophagic vacuoles) หรือ ฟา

โกไลโซโซม (phagolysosomes) หรือ ไลโซโซมทุตยิภูมิ (secondary lysosomes) เปนไลโซโซมท่ี

เกิดจากการรวมตัวของสารตาง ๆ ท่ีไดจากระบวนการฟาโกไซโตซิส (phagocytosis) หรือพิโนไซโต

ซิส (pinocytosis) เพ่ือการยอยสลายตอไป โดยในเซลลท่ีเกิดฟาโกไซโตซิสหรือพิโนไซโตซิสนั้น สิ่ง

แปลกปลอมหรือสารอาหารท่ีอยูภายในเซลลจะมีเยื่อหุมท่ีเกิดจากการเวาของเยื่อหุมเซลลหอหุม 

เรียกวา ฟาโกโซม (phagosomes) ตอมาจะมีแกรนูลสะสมหลาย ๆ อันมาลอมฟาโกโซมไวแลว

หลอมรวมกันกลายเปนเฮเทอโรฟาโกโซม สารท่ีอยูในภายในนี้จะถูกยอยสลายเปนสารท่ีมีน้ําหนัก

โมเลกุลต่ํา และผานจากไลโซโซมเขาสูไซโทพลาซึม สําหรับอัตราการยอยสลายจะเร็วหรือชาข้ึนอยู

กับจํานวนและสมบัติทางเคมีของสารตลอดจนความเฉพาะของเอนไซมในไลโซโซมดวย 

3. เรซิดูอัลบอดี (residual bodies) หรือทีโลไลโซโซม (telolysosomes) เปนไล

โซโซมท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากเฮเทอโรฟาโกโซมท่ียอยไมสมบูรณ จึงมีกากอาหารหรือสารบางชนิด

ตกคางอยูในเซลลบางชนิด เชน อะมีบาและพารามีเซียมจะมีวิธีกํา จัดกากออกจากเซลลทางเยื่อหุม

เซลล แตเซลลบางชนิดท่ีไมมีการแบงเซลลจะมีเรติคูอัลบอดีอยูเปนเวลานาน เชน เซลลประสาท 

เซลลตับและเซลลกลามเนื้อจะมีรงควัตถุสะสมอยูดวยและจะมีมากข้ึนเม่ือเซลลอายุยาวนาน ดังนั้น

จึงใชคํานวณอายุของเซลลเหลานี้ได 
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รูปท่ี 3.19 โครงสรางของไลโซโซม (ก.) ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (ข.) และการเปลี่ยน

จากไลโซโซมปฐมภูมิเปนไลโซโซมทุติยภูมิ (ค.) 

ท่ีมา : ก. http://zoologybk.com/lysosome.php  

 ข. http://biology4isc.weebly.com/cell-organelles.html 

 ค. http://www.introbiol.org/cell/cell.php#(1)  

 

4. ออโทฟาโกโซม (autophagosomes) หรือไซโทไลโซโซม (cytolososomes) 

หรือออโทไลโซโซม (autolysosomes) หรือออโทฟาจิคแวคิวโอล (autophagic vacuoles) เปนไล

โซโซมท่ีเกิดเนื่องจากกินสวนตาง ๆ ของเซลลตัวเอง เชน ไมโทคอนเดรีย เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ไม

โครบอดี อนุภาคไกลโคเจนหรือโครงสรางอ่ืน ๆ ของเซลล ไลโซโซมนี้จะพบเปนจํานวนมากในเซลลท่ี

เปนโรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาหรือสัณฐานวิทยา เชน การเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการเมแทมอรโฟซิส (metamorphosis) จากลูกออดท่ีใชหางวายน้ําไปเปนกบท่ีมีขา เปนตน 

หนาท่ีของไลโซโซม มีดังนี้ 

1. เก่ียวของกับการยอยสารตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกเซลล เชน การอาหาร

หรือสิ่งแปลกปลอมทีเขาสูเซลล การยอยสวนประกอบภายในเซลลท่ีมีอายุมากหรือเซลลไมตองการ

ใชแลว การยอยทําลายเซลลตัวเองขณะมีการเจริญเติบโต เชน การเกิดรูปรางของนิ้วมือและนิ้วเทา 

การเปลี่ยนจากลูกออดท่ีมีหางเปนกบท่ีมีไมมีหาง และการยอยสารภายนอกเซลลโดยไลโซโซมปลอย

เอนไซมออกนอกเซลล 
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2. เก่ียวของกับอะโครโซมของเซลลอสุจิ ท่ีสวนหัวของอสุจิ กอลไจแอพพาราตัส 

รวมกับไลโซโซมกลายเปนไลโซโซมชนิดพิเศษเรีกวา อะโครโซม ภายในมีเอนไซมพวกยอยโปรตีน

และไฮอะลูโรนิเดส (hyaloronidase) ยอยสารเคลือบเซลลของเซลลไขท่ีมีพวกกรดไฮอะลูโรนิกและ

แอซิดฟอสฟาเทสอยูมาก  

3. เก่ียวของกับการเกิดโรคและกลุมอาการในคน เชน โรคท่ีเกิดจากการท่ีไลโซโซม

ปลอยเอนไซมออกมาเปนอันตรายตอเซลล คือ ซิลิโคซิส (silicisis) ทําใหแมโครฟาจ (macrophage) 

ตายเปนจํานวนมาก มีผลไปกระตุนเซลลไฟโบรบลาสต (fibroblast) ใหสรางคอลลาเจนมากข้ึน เกิด

เปนเสนใยจํานวนมากเรียกวา ไฟโบรซิส (fibrosis) มีผลทําใหความยืดหยุนของปอดลดลงมีผลเสียตอ

การทํางานของปอด 

โรคหรือกลุมอาการท่ีเกิดจากขากเอนไซมของไลโซโซม มีผลทําใหเกิดการสะสมสาร

บางชนิดมากข้ึนภายในเซลล กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย เชน กลามเนื้อออนแรง โครงกระดูก

ผิดปกติไมสมประกอบ (skeleton deformities) และสมองเสื่อม (mental retardation) เปนตน 

  6) แวคิวโอล (Vacuole)  

แวคิวโอลเปนโครงสรางท่ีพบในไซโทพลาซึมของเซลลสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 

โดยเฉพาะเซลลพืชชั้นสูงท่ีเจริญเต็มท่ี สาหราย ฟงไจบางชนิด แวคิวโอลเปนออรแกเนลลท่ีมีลักษณะ

เปนถุง มีเยื่อหุมชั้นเดียวท่ีเรียกวา โทโนพลาสต (tonoplast) เยื่อหุมนี้มีสมบัติเปนเยื่อเลือกผาน 

ภายในประกอบดวยสวนท่ีเปนของเหลวท่ีเรียกวา เซลลแซพ (cell sap) ในเซลลพืชท่ีมีอายุมากจะ

มีแวคิวโอลขนาดใหญ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีเซลลท้ังหมด แวคิวโอลแบงได 6 ชนิด 

ตามลักษณะการเกิด ดังนี้ 

1. เซ็นทรัลแวคิวโอล (central vacuole) พบในพืชเทานั้น เม่ือเซลลเจริญเต็มท่ีจะ

มีขนาดใหญจนเกือบเต็มเซลล ทําใหนิวเคลียสและไซโทพลาซึมถูกดันไปอยูขางเซลล (รูปท่ี 3.20 ก.) 

2. คอนแทรคไทลแวคิวโอล (contractile vacuoles) เปนแวคิวโอลท่ีพบในเซลล

ของโปรโตซัวน้ําจืดหลายชนิด มีหนาท่ีขับน้ําท่ีมากเกินความตองการและของเสียออกจากเซลล ซ่ึง

ประกอบดวยแวคิวโอลขนาดใหญสะสมน้ํา (central reservoir) ท่ีมีทอเล็ก ๆ เชื่อมตอกับแวคิววโอล 

และมีทอท่ีนําน้ําไปยังเยื่อหุมเซลล (รูปท่ี 3.20 ข.) เม่ือภายในเซลลมีน้ํามาก น้ําจะถูกปมเขาสูทอเล็ก 

ๆ หลังจากนั้นจึงปลอยสูแวคิวโอล ข้ันตอนนี้มีการใชพลังงานดวย เม่ือน้ําเต็มแวคิวโอลจะหดตัวทําให

น้ําเคลื่อนท่ีไปท่ีทอและออกสูรูท่ีเยื่อหุมเซลล 
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3. ฟูดแวคิวโอล (food vacuoles) เปนแวคิวโอลท่ีเกิดจากการนํา อาหารเขาสู

เซลลโดยการยื่นเวาของเยื่อหุมเซลลออกมาลอมรอบอนุภาคของอาหาร จนกระท่ังหลุดเขาสูภายใน

เซลล ดังนั้น เยื่อหุมของฟูดแวคิวโอลก็คือสวนของเยื่อหุมเซลลนั่นเอง 

4. แกสแวคิวโอล (gas vacuoles) มีพบในเซลลพวกโปรคารีโอตหลายชนิดท่ี

สังเคราะหดวยแสงได เชน แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย ยอมใหแกสโมเลกุลใหญ ๆ ผานเขาออก

ไดอยางอิสระ จึงพบแกสหลายชนิดปนกัน แกสแวคิวโอลมีความสําคัญเก่ียวกับการลอยตัวของเซลล

ในน้ํา และใหแกสท่ีสะสมอยูนําไปใชในการสังเคราะหดวยแสงได นอกจากนี้ยังใชปองกันอันตรายเม่ือ

ไดรับความเขมของแสง 

5. พิโนไซโทติคแวคิวโอล (pinocytotic vacuoles) เปนแวคิวโอลท่ีมีการเกิด

คลายคลึงกับฟูดแวคิวโอลแตอาหารท่ีนําเขาสูเซลลจะอยูในรูปของเหลวหรือสารละลาย 

6. นิวคลีโอลารแวคิวโอล (nucleolar vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีพบในนิวคลีโอลัส

ของเซลลพืช ฟงไจ และสัตว ทําหนาท่ีสะสมน้ําและสารละลายตาง ๆ จากนั้นจะปลอยเขาสูนิวคลี

โอพลาซึม และไซโทพลาซึม เพ่ือขับออกจากเซลลตอไปอยางรวดเร็ว 

 

 
 

รูปท่ี 3.20 เซ็นทรัลแวคิวโอลในเซลลพืช (ก.) และคอนแทรคไทลแวคิวโอลในเซลลโปรโตซัวน้ําจืด 

(ข.) 

ท่ีมา : ก . 

http://projects.ncsu.edu/project/bio183de/Black/plantcell/plantcell_reading/ 
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 vacuoles.htm 

 ข. https://www.thinglink.com/scene/708425600922025984 

 

  7) ไมโครบอดี (Microbody)  

ไมโครบอดีเปนออรแกเนลลท่ีมีเยื่อหุมเพียงชั้นเดียว มีขนาดเล็ก รูปรางกลมรีแบน

รูปไข มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-1.5 ไมครอน (รูปท่ี 3.21) ภายในประกอบดวยเอนไซมออกซิ

เดส (oxidase) เปอรออกซิเดส (peroxidase) หรือคะตะเลส (catalase) ไมโครบอดมีีลักษณะสําคัญ

ท่ีแตกตางจากออรแกเนลลอ่ืน ๆ ก็คือ จะมีหนาท่ีไมจําเพาะหนาท่ีจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับชนิด

ของเซลลและสิ่งมีชีวิต ท้ังนี้เพราะไมโครบอดีมีองคประกอบของเอนไซมแตกตางกันไปนั่นเอง ดังนั้น

จึงจําแนกไมโครบอดีไดเปน 5 ชนิด ตามหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ไดแก เพอรอกซิโซม (peroxisomes) 

ไกลออกซิโซม (glyoxysomes) สเฟยโรโซม (spherosomes) ไกลโคโซม (glycosome) และไฮโดรจี

โนโซม (hydrogenosome) 

ก. เพอรอกซิโซม เพอรอกซิโซมเปนไมโครบอดีท่ีมีเสนผาศูนยกลาง 0.5 

ถึงมากกวา 1 ไมโครเมตร มีเยื่อหุมเพียงชั้นเดียว หนาประมาณ 6.5-8 นาโนเมตร ออรแกเนลลนี้พบ

ครั้งแรกในป ค.ศ. 1954 โดย โรดิน (Rhodin) ไดศึกษาพบวาในเซลลไตของหนูจะมีออรแกเนลลท่ีมี

โครงสรางและสมบัติท่ีแตกตางไปจากท่ีเคยพบไวแลว จึงไดตั้งชื่อวา ไมโครบอดี ตอมาศึกษาพบไมโค

รบอดีนี้ท้ังเซลลพืชและสัตว เพอรอกซิโซมมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. เก่ียวของกับเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทดกลุมพิวรีน (purine) ไดแก 

อะดีนีน (adenine) และกัวนีน (gaunine) ในเซลลตับและไตของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวครึ่งบก

ครึ่งน้ํา และสัตวปกจะมีเพอรอกซิโซมท่ีมีเอนไซมยูริคแอซิดออกซิเดส (uric acid peroxidase) ทํา

หนาท่ีออกซิไดซกรดยูริคท่ีไดจากเมแทบอลิซึมของพิวรีน 

2. ปองกันเซลล ในเพอรอกซิโซมจะมีเอนไซมออกซิเดสหลายชนิด ทํา

หนาท่ีออกซิไดสสารตาง ๆ เชน กรดอะมิโน กรดยูริค ไกลออกซิเลต ฯลฯ แลวใหไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดออกมา สารนี้เปนพิษตอเซลล จึงถูกเอนไซมคะตะเลสเปลี่ยนใหเปนน้ําและแกสออกซิเจน 

3. เก่ียวของกับการสังเคราะหคารโบไฮเดรต ในโปรโตซัวจะมีเพอรอกซิ

โซมท่ีประกอบดวยเอนไซมตาง ๆ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสารหลายชนิดใหเปนกรดแอลฟา-คีโท (α-keto 

acid) ซ่ึงเปนสารตัวกลางท่ีสําคัญในการสังเคราะหคารโบไฮเดรต  
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ข. ไกลออกซิโซม ไกลออกซิโซมเปนไมโครบอดีท่ีพบในเซลลพืช ซ่ึง

ประกอบดวยเอนไซมท่ีเก่ียวของกับวัฏจักรไกลออกซีเลต (glyoxylate cycle) จึงใหชื่อวา ไกลออกซิ

โซม นอกจากนี้ ยั งพบในจุลินทรียต าง ๆ ไดแก  คลอเรลลา (Chlorella sp.) นิวโรสปอรา 

(Neurospora sp.) และพอลิโทเมลลา (Polytomella sp.)  

ไกลออกซิโซมมีหนาท่ีสําคัญเก่ียวของกับเมแทบอลิซึมของลิพิด จาก

การศึกษาในเมล็ดละหุงท่ีกําลังงอกนั้น ลิพิดจะถูกเปลี่ยนแปลงเปนคารโบไฮเดรตเพ่ือใชในการสราง

พลังงานและการสังเคราะหสารไปใชสรางโครงสรางตาง ๆ จนกวาตนออนจะสามารถสังเคราะหดวย

แสงได ตามปกติแลวลิพิดท่ีสะสมไวภายในเซลลจะถูกยอยสลายเปนกรดไขมันดวยเอนไซมไลเปส 

(lipase) ท่ีอยูในไซโทพลาซึม กรดไขมันจะแพรเขาสูไกลออกซีโซม และถูกเปลี่ยนใหอะซิติลโค

เอนไซม เอ (acetyl CoA) จํานวนมาก เพ่ือเขาสูวัฏจักรไกลออกซิเลตตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 3.21 ลักษณะของเพอโรซิโซม (ก.) และไกลออกซิโซม (ข.)จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

ท่ีมา : http://reasonandscience.heavenforum.org/t2162-peroxisomes 

 

ค. สเฟยโรโซม สเฟยโรโซมมีพบเปนจํานวนมากในเซลลพืช โดยเฉพาะ

เซลลท่ีทําหนาท่ีสังเคราะหดวยแสง มีขนาดเล็กกวาไมโทคอนเดรียและจะไหลเวียนไดอยางรวดเร็วใน

เซลลท่ีเกิดไซโคลซิส (cyclosis) ภายในจะมีโปรตีนสะสมอยูมากมาย นอกจากนี้ยังพบเอนไซมแอซิด

ฟอสฟาเทสและอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดซ่ึงทําหนาท่ีเคลื่อนยายหมูฟอสเฟตจากกลีเซอรอลและนํากลีเซ

อรอลมาเชื่อมตอกับกรดไขมันเปนลิพิด ดังนั้นในสเฟยโรโซมดังกลาวนี้จึงมีลักษณะเปนอนุภาคไขมัน

ขนาดใหญภายในเซลลท่ีมีเมมเบรนหอหุม  
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สเฟยโรโซมในพืชจะทําหนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการโฟโตเรสไพเรชัน 

(photorespirations) โดยการออกซิไดซของไกลโคเลตซ่ึงเปนสารประกอบ 2 คารบอนอะตอมท่ี

สรางจากคลอโรพลาสตในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงใหเปนไกลออกซิเลตและไฮโดรเจนเปอร

ออกไซด 

   ง. ไกลโคโซม อาจจัดเปนเพอรอกซิโซมชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีเอนไซมคะ

ตะเลสและเอนไซมท่ีเก่ียวของกับบีตา-ออกซิเดชัน (β-oxidation) ของกรดไขมัน แตแตกตางจากเพ

อรอกซิโซมเนื่องจากมีเอนไซมท่ีเก่ียวของกับไกลโคไลซิสซ่ึงมากกวารอยละ 90 ของโปรตีนท้ังหมดใน

ไกลโคโซม ออรแกเนลลไกลโคโซมนี้พบในโปรโตซัวกลุมทริพพาโนโซมส (trypanosomes) (รูปท่ี 

3.22) 

   ไกลโคโซมมีหนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการไกลโคไลซิส ซ่ึงมีท้ังหมด 10 

ข้ันตอน โดยเกิดท่ีไกลโคโซม 7 ข้ันตอน และท่ีเหลือเกิดในไซโทพลาซึม การท่ีเกิดเชนนี้ พบวาอัตรา

การเกิดไกลโคไลซิสของทริพพาโนโซมสจะเร็วกวาพวกเซลลยูคารีโอตอ่ืน ๆ 

 

 
 

รูปท่ี 3.22 โปรโตซัวกลุมทริพพาโนโซมสท่ีมีไกลโคโซมภายในเซลล (ก.) และภาพจากกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงไกลโคโซมดวยตัวอักษร G (ข.) 

ท่ีมา : Souza (2008) 
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   จ. ไฮโดรจีโนโซม เปนไมโครบอดีท่ีพบในโปรโตซัวท่ีเคลื่อนท่ีดวยแฟล

กเจลลากลุม ไตรโคโมนาทิดส (trichomonatids) (รูปท่ี 3.23) มีลักษณะเปนถุงเยื่อหุม ท่ีมีเอนไซม

เก่ียวของกับการออกซิเดชันไพรูเวต (pyruvate) ใหกลายเปนแอซีเทต (acetate) โดยอิเล็กตรอนท่ี

ปลอยออกมาถูกสงไปยังตัวรับคือออกซิเจน แตถาเปนสภาพท่ีไรออกซิเจนตัวรับอิเล็กตรอนจะเปน

โปรตอนแทนออกซิเจน ไดเปนไฮโดรเจน 

หนาท่ีไฮโดรจีโนโซมเก่ียวของกับการเกิดออกซเดชันไพรูเวตและสราง 

ATP แทนไมโทคอนเดรีย เนื่องจากโปรโตซัวกลุมนี้ไมมีไมโทคอนเดรีย จากการศึกษาตอมาพบวา

พวกไตโคโมนาทิดสมีระบบเอนไซมฟลาวินออกซิเดสคะตะเลสอยู ท่ีไซโทพลาซึม ดังนั้นจึงไม

สอดคลองกับการจัดเปนไมโครบอดี 

 

 
 

รูปท่ี 3.23 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (ก.) และแผนภาพ (ข.) ไฮโดรจิโนโซมท่ีแสดงโดย

ตัวอักษร H ในเซลลของโปรโตซัว Tritrichomonas foetus  

ท่ีมา : Benchimol (2009) 

   

ออรแกเนลลท่ีไมมีเย่ือหุม (Non-membranous organelles)  

  1) ไรโบโซม  

ไรโบโซมเปนออรแกเนลลท่ีประกอบดวยโปรตีนรวมกับไรโบโซมอารเอ็นเอ สราง

จากนิวคลีโอลัส สามารถพบไดท้ังในเซลลของโปรคาริโอตและเซลลของยูคาริโอต มีลักษณะกลมและ

มีขนาดเล็กมาก ไมมีเยื่อหุม และมักมีจํานวนมากภายในเซลล มี 2 หนวยยอย (subunit) คือ  

หนวยยอยใหญ (large subunit) ขนาด 50S ในเซลลโปรคารีโอต และขนาด 

60S ในเซลลยูคารีโอต  
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หนวยยอยเล็ก (small subunit) ขนาด 30S ในเซลลโปรคารีโอต และขนาด 40S 

ในเซลลยูคารีโอต  

หนวยยอยใหญและหนวยยอยเล็กประกอบกันเปนไรโบโซมขนาด 70S และ 80S 

ในเซลลโปรคารีโอตและเซลลยูคารีโอต ตามลําดับ (รูปท่ี 3.24)  

 

 
 

รูปท่ี 3.24 การสรางไรโบโซมขนาด 70S ในเซลลโปรคารีโอต และขนาด 80S ในเซลลยูคารีโอต 

ท่ีมา : https://goo.gl/7vw33A 

ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตพบไรโบโซม 3 แบบ คือ กระจายท่ัวไปในไซโทพลาซึม 

เรียงเปนแถวในไซโทพลาซึม  เรียกวา พอลิ ไรโบโซม หรือ พอลิ โซม (polyribosome หรือ 

polysome) สองแบบแรกนี้จะสังเคราะหโปรตีนสําหรับใชในไซโทพลาซึมของเซลล และแบบท่ีเกาะ

บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (RER) จะทําหนาท่ีสังเคราะหโปรตีนสงออกไปใชนอกเซลล ไรโบโซมทํา

หนาท่ีสังเคราะหโปรตีน ในเซลลท่ีมีการสังเคราะหโปรตีนสูงจะพบวามีนิวคลีโอลัส และไรโบโซมเปน

จํานวนมาก ตัวอยางเชน ในเซลลตับของคน  

2) ไซโทสกีลีตอน (cytoskeleton) 

ไซโทสกีลีตอน คือ เสนใยท่ีสานกันเปนรางแห กระจายอยูท่ัวท้ังไซโทพลาซึมภายใน

เซลล มีหนาท่ีรักษาโครงราง ทําใหเซลลสามารถคงรูปอยูได และทําหนาท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี

ของเซลล ซ่ึงรวมถึงการเคลื่อนตัวขององคประกอบตาง ๆ เชน ออรแกเนลลภายในเซลล ออร

แกเนลลตาง ๆ ภายในเซลล สามารถลองลอยอยูในไซโทพลาซึมไดเพราะมีไซโทสกีลีตอนชวยยึด
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เหนี่ยวไว สามารถจําแนกไซโทสกีลีตอนตามลักษณะโครงสรางของโมเลกุลและขนาดของเสนใยได

เปน 3 ชนิด ดังนี้ 

1. ไมโครทูบูล (Microtubule) 

ไมโครทูบูลมีลักษณะเปนทอกลวง มีขนาดของเสนใยใหญท่ีสุด ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 25 นาโนเมตร มีความยาวตาง ๆ ตั้งแตประมาณ 25 นาโนเมตร ไปจนถึง 200 

นาโนเมตร โครงสรางผนังทอประกอบไปดวยโมเลกุลของโปรตีนท่ีมีรูปรางเปนกอนกลม ชื่อวา ทูบูลิน 

(tubulin) อยูรวมกันเปนไดเมอร (dimer) คือประกอบดวยกอนโปรตีน 2 กอน ไดแก แอลฟา-ทูบูลิน 

ซับยูนิต (α-tubulin subunit) และบีตา-ทูบูลิน ซับยูนิต (β-tubulin subunit) อยูดวยกัน (รูปท่ี 

3.25) ไมโครทูบูลสามารถขยายความยาวของทอไดโดยการตอเติมโมเลกุลของทูบูลินไดเมอรนี้ข้ึนเปน

สายยาวท่ีพันเกลียวเปนโครงสรางผนังทอ และในทางกลับกันก็สามารถสลายโครงสรางทอใหสั้นลงได

ดวยกระบวนการหลุดออกของทูบูลินไดเมอร และสามารถตอกลับเปนโครงสรางทอใหมไดในบริเวณ

ตาง ๆ ในไซโทพลาซึมของเซลล 

ไมโครทูบูลมีหนาท่ีรักษารูปรางเซลล ทําใหเซลลคงรูปอยูได โดยชวยรับแรงกดตาง 

ๆ และยังทําหนาท่ีเปนแนวเสนทางท่ีออรแกเนลลภายในเซลลจะมาจับโดยอาศัยมอเตอรโปรตีน 

(motor protein) แลวเคลื่อนท่ีไปตามแนวเสนทางนี้ไปตามบริเวณตาง ๆ ของเซลลได นอกจากนี้ ไม

โครทูบูลยังมีหนาท่ีชวยในการแยกตัวของโครโมโซมในระหวางกระบวนการแบงเซลล เปนแกน

โครงสรางของซีเลียและแฟลกเจลลาในเซลลบางชนิด และเปนองคประกอบของเซนโทรโซมและเซ

นทริโอล (centrosomes และ centrioles) ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของโครโมโซมขณะแบงเซลล 

 

 
 

รูปท่ี 3.25 หนวยยอยของไมโครทูบูล ไดแก แอลฟา-ทูบูลิน ซับยูนิต และบีตา-ทูบูลิน ซับยูนิต เรียง

ตอกันเปนสายยาวแลวมวนตัวเปนเกลียว 

ท่ีมา : http://oregonstate.edu/instruction/bi314/summer09/cytoskel.html 
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โครงสรางท่ีมีไมโครทูบูลเปนสวนประกอบ 

ก. เซนโทรโซมและเซนทริโอล ในเซลลสัตวไมโครทูบูลจะรวมกลุมกันบริเวณใกล

นิวเคลียสมีลักษณะเปนทรงกระบอกสองอันวางตัวในแนวตั้งฉากกัน เรียกวา เซนโทรโซม 

ทรงกระบอกแตละอันนี้ คือ เซนทริโอลซ่ึงเปนออรแกแนลท่ีไมมีเยื่อหุมพบในเซลลสัตวทุกชนิดและ

เซลลของโปรโตซัวบางชนิด แตละอันประกอบดวยไมโครทูบูล เรียงตัวกันเปนวงกลม 9 กลุมและใน

แตละกลุมประกอบดวยไมโครทูบูล 3 อัน ตรงกลางเซนตริโอลไมมีไมโครทูบูลอยู โครงสรางของเซนท

ริโอลจึงเปนแบบ 9+0 (รูปท่ี 3.26 ก.) เซนทริโอลแตละอันจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 250 นา

โนเมตร 

 เซนทริโอลทําหนาท่ีสรางเสนใยโปรตีน เรียกวา ไมโทติก สปนเดิล (mitotic 

spindle) ซ่ึงจะเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของโครโมโซมในการบวนการแบงเซลลของสัตว ในเซลลพืช

ไมมีเซนทริโอลจึงใชโพลารแคป (polar cap) ทําหนาท่ีแทน เสนใยไมโทติก สปนเดิลประกอบดวยไม

โครทูบูลเรียง ตัวเปน 9+0 (9+0 = 9 ) คือ มีไมโครทูบูลเพียง 9 เสนและรอบ ๆ เซนทริโอลจะมีไมโท

ติกสปนเดิลยื่นออกมาโดยรอบมากมายซ่ึงเรียกวา แอสเทอร (aster) (รูปท่ี 3.26 ข.) 

 

 
 

รูปท่ี 3.26 คูของเซนทริโอลตั้งฉากกันเปนเซนโทรโซม (ก.) และเสนใยไมโทติก สปนเดิล (ข.)  

ท่ีมา : ก. Schatten and Simerly (2015) 

 ข. http://biology.tutorvista.com/animal-and-plant-cells/centrioles.html 
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ข. ซีเลียและแฟลกเจลลา ในเซลลยูคาริโอตเซลลเดียวบางพวก เชน ยูกลีนา 

(euglena) พารามีเซียม (paramecium) และเซลลสืบพันธุ เพศผู  หรือ สเปรม (sperm) จะมี

โครงสรางพิเศษท่ีชวยในการเคลื่อนท่ีซ่ึงมีไมโครทูบูลเปนองคประกอบ คือ ซีเลียและแฟลกเจลลา  

โครงสรางของซิเลียนั้น ประกอบดวยไมโครทูบูลเรียงตัวกันเปนวง ซ่ึงดานนอกของ

วงจะประกอบดวยไมโครทูบูลท้ังหมด 9 ชุด แตละชุดจะมีไมโครทูบูล 2 อัน สวนตรงกลางของซิเลีย

นั้นจะมีไมโครทูบูลอยู 2 ชุด แตละชุดจะมีไมโครทูบูล 2 อันเชนเดียวกัน แทนสัญลักษณของไมโคร

ทูบูลในซิเลียดวยตัวเลขเปน 9+2 ไมโครทูบูล 2 อันในแตละชุดจะเชื่อมกันดวยแขนโปรตีนไดนีน 

(Dynien arm) และเม่ือคูไมโครทูบูลในแตละชุดเกิดการเลื่อนหรือสไลด ก็จะทําใหซิเลียสามารถโคง

งอได  

สวนแฟลกเจลลาประกอบดวยการจัดตัวของไมโครทูบูลเปน 9+2 เชนเดียวกับซิเลีย 

แตมีจํานวนเสนตอเซลลนอยกวา บริเวณโคนของแฟลเจลลัมจะยึดกับโครงสรางภายในเซลลท่ีรียกวา 

เบซัลบอดี (basal body) หรือ ไคนีโทโซม (kinetosome) ซ่ึงมีการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลเปน 

9+0 เหมือนเซนทริโอล (รูปท่ี 3.27) ถาตัดเบซัลบอดีออกแฟลก เจลลานั้นจะเสียความสามารถใน

การทําใหเซลลเคลื่อนท่ี  

 

 
 

รูปท่ี 3.27 การจัดตัวของไมโครทูบูลเปน 9+2 ในซิเลียและแฟลกเจลลา (ก.) และภาพจากกลอง

จุลทรรศน 

 อิเล็กตรอนแสดงสวนเบซัลบอดีท่ีมีการจัดตัวของไมโครทูบูลเปน 9+0 (ข.) 



42 | บทที่  1 องคประกอบของเซลล และหนาท่ีการทํางาน 

 

เทคโนโลยีชีววิทยาของเซลล  

 

ท่ีมา : ก . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flagellum#/media/File:Eukaryotic_flagellum.svg 

 ข. https://goo.gl/CeY7ai 

 

2. ไมโครฟลาเมนต (Microfilament) 

ไมโครฟลาเมนตเปนไซโทสกีลีตอนชนิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด มีโครงสรางเปนเสนยาว 

มีลักษณะตันขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 7 นาโนเมตร โครงสรางประกอบดวยโมเลกุลโปรตีนท่ี

มีลักษณะเปนกอนกลม เรียกวา แอกทิน (actin) แตละโมเลกุลของแอกทินท่ีประกอบกันข้ึนเปนไม

โครฟลาเมนต นี้จะเรียกวา แอกทิน ซับยูนิต (actin subunit) (รูปท่ี 3.28) ดังนั้นจึงอาจเรียกไมโครฟ

ลาเมนต อีกชื่อหนึ่งวา แอกทินฟลาเมนต (actin filament) แอกทิน ซับยูนิตแตละหนวยมารวมกัน

กลายเปนสายฟลาเมนตแอกทิน โดยตองการ ATP ความยาวของไมโครฟลาเมนตแตกตางกันไป อาจ

ประกอบดวยแอกทินตั้งแต 10 จนถึง 1,000 โมเลกุล โดยมีปลายบวกและปลายลบคลายกับไมโคร

ทูบูล 

 

 
 

รูปท่ี 3.28 โครงสรางไมโครฟลาเมนตท่ีประกอบดวยแอกทิน ซับยูนิตเรียงตอกันเปนสายยาว 2 สาย

พันกันเปนเกลียว  

ท่ีมา : http://www.buzzle.com/articles/cytoskeleton-structure-components-and- 

 function.html 

นอกจากนี้ แอกทินฟลาเมนตกับไมโอซิน ยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเคลื่อน

ตัวของไซโทพลาซึม และการเคลื่อนท่ีของเซลลแบบอ่ืน ๆ อีก เชน ทําใหเกิดรองแยกของไซโทพลา

ซึมในกระบวนการแบงเซลล (cleavage furrow) และการเคลื่อนท่ีแบบอะมีบา (amoeboid 

movement) ในเซลลบางชนิด  

3. ฟลาเมนตมัธยันตร (Intermediate filament)  
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ฟลาเมนตมัธยันตรมีขนาดของเสนใยเล็กกวาไมโครทูบูล แตใหญกวาไมโครฟลา

เมนตเล็กนอย ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 8-12 นาโนเมตร จัดเปนชนิดของไซโทสกีลีตอน ท่ีมี

ความหลากหลายของชนิดยอย แตละชนิดยอยก็มีองคประกอบของซับยูนิตท่ีจําเพาะ แตเปนโปรตีน

ในกลุมเดียวกัน คือพวกเคราทิน (keratin) ซ่ึงเปนโปรตีนท่ีมีรูปรางเปนเสนยาว (รูปท่ี 3.29) 

โปรตีนท่ีเปนสวนประกอบของฟลาเมนตมัธยันตรมีลักษณะเปนสายพิลาเมนต 

(keratin α helix) ไมใชกอนกลมเหมือนทูบูลิน หรือแอกทิน ข้ันตอนการเกิดเปนฟลาเมนตมัธยัน

ตรสรุปไดดังนี้ 

1. พอลิเพปไทด 2 สายพันกัน (intertwined) กลายเปนไดเมอรท่ีมีลักษณะขด 

(coiled coil dimer)  

2. ไดเมอร 2 อันท่ีมีทิศทางตรงขามกันมารวมกันเปนเททระเมอร (tetramer) 

3. แตละเททระเมอรมารวมกันเปนโพรโตฟลาเมนต 

4. แตละโพรโตฟลาเมนตรวมกันเปนฟลาเมนตมัธยันตร 

 

 
 

รูปท่ี 3.29 โครงสรางของฟลาเมนตมัธยันตรประกอบดวยหนวยยอยท่ีเปนโปรตีนในกลุมเคราทิน 

ท่ีมา : https://www.mechanobio.info/topics/cytoskeleton-dynamics/cytoskeleton/ 

 intermediate-filament/ 
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ฟลาเมนตมัธยันตรมีหนาท่ีรักษารูปรางของเซลล โดยชวยรับแรงดึงเชนเดียวกับไม

โครฟลาเมนต และเปนโครงสรางคํ้าจุนพ้ืนฐานของเซลล เนื่องจากไมมีการสลายตัวหรือจัดตัวใหม

กลับไปมาภายในเซลลเหมือนกับไมโครทูบูล และไมโครฟลาเมนต 

ฟลาเมนตมัธยันตรเปนไซโทสกีลีตอนท่ีคงทนถาวรมาก เม่ือเทียบกับไซโทสกีลีตอน

ชนิดอ่ืน ยกตัวอยางเชน เซลลท่ีตายแลวของผิวหนังท่ีหลุดลอกออก ยังคงมีเคราทินซ่ึงเปนฟลาเมนต

มัธยันตร หลงเหลืออยูภายในเซลล นักวิทยาศาสตรเชื่อวาฟลาเมนตมัธยันตรเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

ใหความแข็งแรงแกเซลล และทําใหออรแกเนลลบางชนิดถูกยึดอยูกับท่ีได ตัวอยางท่ีสําคัญ เชน การ

รักษาตําแหนงของนิวเคลียส รางแหของฟลาเมนตมัธยันตร จะคลุมลอมรอบนิวเคลียสไวใหอยูใน

ตําแหนงจําเพาะภายในเซลล 

จะเห็นไดวาไซโทสกีลีตอนท้ังสามชนิดนี้ จะทํางานภายในเซลลสิ่งมีชีวิตทําใหเซลล

สามารถคงรูปอยูได และชวยในการเคลื่อนตัวขององคประกอบตาง ๆ ภายในไซโทพลาซึม ทําให

เซลลสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได รวมไปถึงชวยใหเกิดการเคลื่อนท่ีของเซลลไดดวย 

 

บทสรุป 

เซลลของสิ่งมีชีวิต ประกอบดวยสวนท่ีหอหุมเซลล และโพรโทพลาซึม สวนท่ีหอหุมเซลล

ไดแก ผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล ผนังเซลลพบในเซลลของแบคทีเรีย รา และพืช โดยมีสวนประกอบ

หลักแตกตางกัน คือ แบคทีเรียเปนเพปทิโดไกลแคน ราเปนพวกไคติน สวนผนังเซลลพืชคือเซลลูโลส 

ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุมเซลลประกอบดวยโปรตีนและลิพิด

เปนหลัก สวนคารโบไฮเดรตพบบางเล็กนอย ฟอสโฟลิพิดเปนองคประกอบหลักของเยื่อหุมเซลล 

เรียงตัวเปน 2 ชั้น เรียกวา ฟอสโฟลิพิดไบแลร เอาดานหัวไฮโดรฟลิกออกขางนอก และเอาดานหาง

ไฮโดรโฟบิคไวขางใน โพรโทพลาซึมประกอบดวย 2 สวน คือ นิวเคลียสและไซโทพลาซึม ใน

นิวเคลียสจะมีท้ังดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน นิวเคลียสทําหนาท่ีถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

และควบคุมกระบวนการตาง ๆ ของเซลล ไซโตพลาสซึมเปนของเหลวใส ประกอบดวยสารเคมีพวก

น้ําตาล กรดอะมิโน และออรแกเนลลตาง ๆ ไดแก พวกท่ีมีเยื่อหุม 2 ชั้น คือ ไมโทคอนเดรียและคลอ

โรพลาสต พวกท่ีมีเยื่อหุมชั้นเดียว ไดแก เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม กอลไจแอพพาราตัส ไลโซโซม แว

คิวโอล และไมโครบอดี และออรแกเนลลท่ีไมมีเยื่อหุม คือ ไรโบโซม และไซโทสกีลีตอน ซ่ึงมี 3 ชนิด 

ไดแก ไมโครทูบูล ไมโครฟลาเมนต และฟลาเมนตมัธยันตร 
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คําถามทายบท 

1. ลักษณะของเซลลแบคทีเรีย โปรโตซัว รา พืช และสัตว มีองคประกอบพ้ืนฐานใดของเซลลท่ี

คลายคลึงกัน 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

2. ผนังเซลลในสิ่งมีชีวิตพวกแบคทีเรีย รา และพืช มีองคประกอบเหมือนหรือตางกันอยางไร 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

3. องคประกอบทางเคมีของเยื่อหุมเซลลมีอะไรบาง และแตละสวนนั้นทําหนาท่ีใด 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

4. ออรแกเนลลตาง ๆ ของเซลลมีหนาท่ีการทํางานอยางไรบาง 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

5. การจําแนกออรแกเนลลตาง ๆ ของเซลลออกเปนกลุมจะใชลักษณะใดเปนเกณฑ และจําแนกได

อยางไร 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000 
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