
º··Õè

à«ÅÅ�
(Cell)
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เซลลเปนโครงสรางพืน้ฐานทีเ่ลก็ทีส่ดุของสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติบางชนดิประกอบดวย 
เซลลเพียงเซลลเดียว เชน แบคทีเรีย โพรโทซัว แตสิ่งมีชีวิตบางชนิด เชน มนุษย สัตว 
รางกายประกอบดวยเซลลจํานวนมาก โดยเซลลเหลาน้ันจะมีรูปรางและหนาที่แตกตาง    
กันไปขึ้นอยูกับชนิดของเซลล

 
ในป ค.ศ. 1665 รอเบริต ฮกุ (Robert Hooke)

นกัวทิยาศาสตรชาวองักฤษ ไดประดษิฐกลองจลุทรรศน
ขึ้นมาเพื่อใชศึกษาเนื้อเย่ือของไมคอรก พบวาเนื้อเยื่อ
ของไมคอรกประกอบดวยชองวางเล็ก ๆ มากมาย
เปรยีบเหมอืนกบัหองเลก็ ๆ  จงึตัง้ชือ่ชองวางเหลานัน้วา เซลล

à«ÅÅ�äÁŒ¤ÍÃ�¡»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂª‹Í§Ç‹Ò§àÅç¡ æ ÁÒ¡ÁÒÂ

¡ÅŒÍ§¨ØÅ·Ã
ÃÈ¹�¢Í§ÃÍàºÔÃ�µ

 ÎØ¡

¤íÒÇ‹Ò à«ÅÅ� (cell) ÁÒ¨Ò¡

¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹

·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       

¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹¤íÒÇ‹Ò cella ã¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹

·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       ·Õèá»ÅÇ‹Ò ËŒÍ§àÅç¡ æ       

à«ÅÅ�äÁŒ¤ÍÃ�¡»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

à«ÅÅ�äÁŒ¤ÍÃ�¡»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

à«ÅÅ�äÁŒ¤ÍÃ�¡»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂª‹Í§Ç‹Ò§àÅç¡ æ ÁÒ¡ÁÒÂ
ª‹Í§Ç‹Ò§àÅç¡ æ ÁÒ¡ÁÒÂ

¡ÅŒÍ§¨ØÅ·Ã
ÃÈ¹�¢Í§ÃÍàºÔÃ�µ

 ÎØ¡

¡ÅŒÍ§¨ØÅ·Ã
ÃÈ¹�¢Í§ÃÍàºÔÃ�µ

 ÎØ¡
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ตอมา มทัทอีสั ยาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) และ เทโอดอร 
ชวันน (Theodor Schwann) สองนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน ไดตั้ง ทฤษฎีเซลล 
(cell theory) ขึ้นมา จากนั้น รูดอลฟ เฟยรโค (Rudolf Virchow) ก็ชวยเพิ่มเติม
ทฤษฎีเซลลใหสมบูรณขึ้น โดยใจความสําคัญของทฤษฎีเซลลก็คือ

1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลลหนึ่งเซลลหรือมากกวา
2. เซลลคือโครงสรางพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
3. เซลลทุกเซลลเกิดจากเซลลเดิมที่มีอยูกอน

à«ÅÅ�¾×ª

à«ÅÅ�Á¹ØÉÂ�áÅÐÊÑµÇ�

ทฤษฎีเซลลใหสมบูรณขึ้น โดยใจความสําคัญของทฤษฎีเซลลก็คือทฤษฎีเซลลใหสมบูรณขึ้น โดยใจความสําคัญของทฤษฎีเซลลก็คือ
1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลลหนึ่งเซลลหรือมากกวา1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบดวยเซลลหนึ่งเซลลหรือมากกวา
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เมื่อศึกษาเซลลดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจะพบโครงสรางที่สําคัญดังนี้
1. เยื่อหุมเซลล (cell membrane) ทําหนาที่หอหุมสวนที่อยูภายในเซลล

ไดแก ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุมเซลลจะยอมให         
สารบางชนิดผานเขาออกเซลลได ดานนอกของเยื่อหุม
เซลลจะมีสารเคลือบเซลลกั้นระหวางเซลลท่ีมารวม
กลุมกันทํางานเปนเนื้อเยื่อ 

2. นิวเคลียส (nucleus) เปนศูนยกลาง
ควบคุมการทํางานของเซลล มีหนาที่ควบคุม         
การแบงตัวของเซลล การสรางโปรตีน และเกี่ยวของ
กับการถายทอดทางพันธุกรรม โดยทั่วไปเซลลของ    
สิ่งมีชีวิตจะมีนิวเคลียสเพียง 1 นิวเคลียส

นิวเคลียสประกอบไปดวยโครงสราง 3 สวนดังนี้
• เย่ือหุมนิวเคลียส (nuclear membrane) 

เปนเยื่อบาง ๆ  2 ชั้น มีรูเล็ก ๆ  เปนทางผานเขาออกของ            
สารตาง ๆ ระหวางนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม

ไดแก ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุมเซลลจะยอมให         ไดแก ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุมเซลลจะยอมให         ไดแก ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เยื่อหุมเซลลจะยอมให         
สารบางชนิดผานเขาออกเซลลได ดานนอกของเยื่อหุมสารบางชนิดผานเขาออกเซลลได ดานนอกของเยื่อหุมสารบางชนิดผานเขาออกเซลลได ดานนอกของเยื่อหุม

นิวเคลียสประกอบไปดวยโครงสราง 3 สวนดังนี้นิวเคลียสประกอบไปดวยโครงสราง 3 สวนดังนี้
 เย่ือหุมนิวเคลียส (nuclear membrane) เย่ือหุมนิวเคลียส (nuclear membrane)

เปนเยื่อบาง ๆ  2 ชั้น มีรูเล็ก ๆ  เปนทางผานเขาออกของ            เปนเยื่อบาง ๆ  2 ชั้น มีรูเล็ก ๆ  เปนทางผานเขาออกของ            

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§à«ÅÅ�Á¹ØÉÂ�
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• โครมาทิน (chromatin) เปนเสนใยพันกัน
เปนรางแห ประกอบดวยโปรตีนและสารพันธุกรรม 
DNA เมื่อโครมาทินขดตัวสั้นลงจะเรียกวา 
โครโมโซม ทําหนาที่ควบคุมการถายทอดทาง
พันธกุรรมระหวางพอแมไปสูลกู เชน สตีา สี
ผิว สีผม ความสูง หมูเลือด 

• นิวคลีโอลัส (nucleolus)
เปนสวนของนิวเคลียสที่ทึบแสง มีหนาที่ 
สรางโปรตีนและสารพันธุกรรม RNA 

3. ไซโทพลาซึม (cytoplasm) 
เปนสวนที่อยูภายในเยื่อหุมเซลลทั้งหมด
ยกเวนนิวเคลียส ประกอบไปดวยนํ้าและ
เกลือ 75-90% ที่เหลือเปนสารอื่น ๆ เชน 
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม  

ไซโทพลาซึมมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน 
คือ สวนที่เปนของเหลวเรียกวา ไซโทซอล (cytosol) 
และสวนที่เปนโครงสรางยอยที่ถือวามีชีวิต กระจายอยูใน              
ไซโทซอล เรยีกวา ออรแกเนลล (organelle) ถาหากเปรยีบเซลล
เปนรางกายมนุษย ออรแกเนลลก็เปรียบไดกับอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย
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ÍÍÃ�á¡à¹ÅÅ�·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

ÀÒÂã¹à«ÅÅ�ÁṌ Ñ§¹Õé

ÍÍÃ�á¡à¹ÅÅ� Ë¹ŒÒ·Õè

àÍ¹â´¾ÅÒÊÁÔ¡àÃµÔ¤ÙÅÑÁ
(endoplasmic reticulum)

äÃâºâ«Á
(ribosome)

¡ÍÅ¨Ô¤ÍÁà¾Åç¡«�
(golgi complex)

äÁâ·¤Í¹à´ÃÕÂ
(mitochondria)

äÅâ«â«Á
(lysosome)

à«¹·ÃÔâÍÅ
(centriole)

áÇ¤ÔÇâÍÅ
(vacuole)

ÊÃŒÒ§â»ÃµÕ¹áÅÐä¢ÁÑ¹

ÊÃŒÒ§â»ÃµÕ¹

ÊÐÊÁâ»ÃµÕ¹äÇŒ¡‹Í¹·Õè¨ÐÊ‹§ÍÍ¡ä»¹Í¡à«ÅÅ�

à»š¹áËÅ‹§ÊÃŒÒ§¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ÊÒÃÍÒËÒÃµ‹Ò§ æ

Â‹ÍÂÍÒËÒÃ ·íÒÅÒÂàª×éÍâÃ¤áÅÐà«ÅÅ�·ÕèµÒÂáÅŒÇ

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§â¤ÃâÁâ«Á¢³Ð·ÕèÁÕ¡ÒÃáº‹§à«ÅÅ�

ºÃÃ¨ØÍÒËÒÃ·ÕèÃÑºà¢ŒÒÁÒã¹à«ÅÅ�

1

2

3

4

5

6

7
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ไซโทพลาซึมและออรแกเนลลมีความสําคัญตอเซลลดังนี้
1. เปนแหลงเกิดปฏิกิริยาเคมีของเซลล
2. เกี่ยวของกับการสรางโปรตีนและสารที่จําเปนใหแกเซลล
3. เกี่ยวของกับการสรางพลังงานใหแกเซลล
4. เกี่ยวของกับการหายใจของเซลล
5. เกี่ยวของกับการกําจัดของเสียในเซลล

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§à«ÅÅ�Á¹ØÉÂ�

äÃâºâ«Á
(ribosome)

¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ
(nucleus)

à«¹·ÃÔâÍÅ
(centriole)

äÁâ·¤Í¹à´ÃÕÂ
(mitochondria)

àÍ¹â´¾ÅÒÊÁÔ¡àÃµÔ¤ÙÅÑÁ
(endoplasmic reticulum)

¡ÍÅ¨Ô¤ÍÁà¾Åç¡«�
(golgi complex)

àÂ×èÍËØŒÁà«ÅÅ�
(cell membrane)

äÅâ«â«Á
(lysosome)

áÇ¤ÔÇâÍÅ
(vacuole)
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การเจริญเติบโตของเซลลเริ่มจากการสะสมอาหาร สรางพลังงาน และทํากิจกรรม                  
ตาง ๆ ไประยะหนึ่ง แลวจึงเกิดการแบงเซลล ซึ่งทําใหสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เจริญเติบโต เมื่อ 
มีการแบงเซลลแลว เซลลใหมที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากเซลลแมไปเปนเซลลที่ทําหนาท่ี          
เฉพาะอยาง เชน เซลลกลามเนื้อทําหนาท่ีหดตัวเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหว เซลลใน
กระเพาะอาหารทําหนาที่หลั่งนํ้ายอย เซลลประสาททําหนาที่รับสงกระแสประสาทเพื่อ            
สั่งการเกี่ยวกับการรับความรูสึก

à«ÅÅ�àÁç´àÅ×Í´á´§

à«ÅÅ�¡ÅŒÒÁà¹×éÍ

à«ÅÅ�»ÃÐÊÒ·

à«ÅÅ�¡ÅŒÒÁà¹×éÍ

à«ÅÅ�»ÃÐÊÒ·à«ÅÅ�»ÃÐÊÒ·

¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§à«ÅÅ�

à«ÅÅ�ª¹Ô´µ‹Ò§ æ
ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
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äÁâ·«ÔÊ äÁâÍ«ÔÊ

การแบงเซลลมี 2 แบบ ไดแก
1. ไมโทซิส (mitosis) เปนการแบงเซลลรางกาย ทําใหจํานวนเซลลมีมากขึ้น 

รางกายจึงเจริญเติบโต การแบงเซลลแบบนี้จะมีการแบงนิวเคลียส 1 ครั้ง จากเซลลแม 
1 เซลลแบงแลวจะไดเซลลลูก 2 เซลล ซึ่งมีจํานวนโครโมโซมเทาเซลลแม เซลลลูกที่ได 
จะมีชีวิตและเจริญเติบโตตอไป

2. ไมโอซิส (meiosis) เปนการแบงเซลลสืบพันธุ มีการแบงนิวเคลียส 2 ครั้ง 
จากเซลลแม 1 เซลลแบงแลวจะไดเซลลลูก 4 เซลล ซึ่งมีจํานวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่ง
ของเซลลแม ถาเซลลลูกที่เกิดขึ้นนี้ไมไดผสมพันธุก็จะสลายไป

 เปนการแบงเซลลรางกาย ทําใหจํานวนเซลลมีมากขึ้น  เปนการแบงเซลลรางกาย ทําใหจํานวนเซลลมีมากขึ้น  เปนการแบงเซลลรางกาย ทําใหจํานวนเซลลมีมากขึ้น 
รางกายจึงเจริญเติบโต การแบงเซลลแบบนี้จะมีการแบงนิวเคลียส 1 ครั้ง จากเซลลแม รางกายจึงเจริญเติบโต การแบงเซลลแบบนี้จะมีการแบงนิวเคลียส 1 ครั้ง จากเซลลแม 
1 เซลลแบงแลวจะไดเซลลลูก 2 เซลล ซึ่งมีจํานวนโครโมโซมเทาเซลลแม เซลลลูกที่ได 1 เซลลแบงแลวจะไดเซลลลูก 2 เซลล ซึ่งมีจํานวนโครโมโซมเทาเซลลแม เซลลลูกที่ได 

¡ÒÃáº‹§à«ÅÅ�

ä´Œà«ÅÅ�ÅÙ¡ 2 à«ÅÅ�
ä´Œà«ÅÅ�ÅÙ¡ 4 à«ÅÅ�
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Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§¤¹àÃÒ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂà«ÅÅ�¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐÁÕà«ÅÅ�ÍÂÙ‹ÁÒ¡ÁÒÂ

ËÅÒÂª¹Ô´ à«ÅÅ�·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÊØ´ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ¡ç¤×Í ÍÊØ¨Ô ¢Í§¼ÙŒªÒÂ«Öè§ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡

ÁÒ¡¨¹ÁÍ§´ŒÇÂµÒà»Å‹ÒäÁ‹àËç¹

Ê‹Ç¹à«ÅÅ�·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ¡ç¤×Í ä¢‹ ¢Í§¼ÙŒËÞÔ§ à«ÅÅ�ä¢‹Ë¹Öè§

à«ÅÅ�ÁÕ¢¹Ò´ 100 äÁ¤ÃÍ¹ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 0.1 ÁÔÅÅÔàÁµÃ «Öè§àÃÒÊÒÁÒÃ¶ÁÍ§àËç¹

ä´Œ´ŒÇÂµÒà»Å‹Ò â´ÂÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³¨Ø´ (.) Ë¹Öè§¨Ø´ 

ÍÊØ¨Ô

ä¢‹
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