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 หมาย¶Öง หน่วยพื้น°าน·ÕèàÅç¡·ÕèสØ´¢Í§สÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡ª¹Ố
 ÁÕรÙ»ร‹า§áÅÐ¢¹า´แตกต่างกัน ตามต�าแหน่ง หน้าที่ และชนดิของสิ่งมีชีวิต
 ตัวอย่างชนดิของเซลล์ รูปร่างและหน้าที่ ดังตาราง

1. à«ÅÅ�

ª×èÍ Àา¾ รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

เซลล์ประสาท มรูีปร่างยาวและมหีลายแ©ก 
เพ่ือรับและส่งกระแสประสาท
äด้อย่างรวดเรçว

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม มี รูปร ่ า งแบนและ เรี ยบ
เน่ืองจากผิวข้างแก้มเรียบ
และลื่น

เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ มีรูปร่างยาว รี เรียงสลับกัน
äปมาเปšนผนื สามาร¶ยืดและ
หดตัวäด้
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ª×èÍ Àา¾ รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

เซลล์เมçดเลอืดแดงของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

มีรูปร่างกลมและมีรอยบุŽม
ตรงกลาง äม่มีนิวเคลียส 
สามาร¶ล�าเลยีงแก�สออกซเิจน
โดยอาศัยàÎâÁâ¡ÅบÔ¹

เซลล์คุมของพืช

»ากãบ
เซลล์คุม

คลอโรพลาสต์

มีรูปร่างคล้ายเมลçด¶่ัว มีรู
ตรงกลางที่สามาร¶เป�ดและ
ป�ดäด้ เพ่ือท�าหน้าที่แลก
เปลี่ยนแก�สและควบคุมการ
คายน�้าของพืช

เซลล์ว่านกาบหอย มีรูปร่างคล้ายช่องหกเหลี่ยม
และมีคลอโรพลาสต์จ�านวน
มากเพ่ือท�าหน้าที่สังเคราะห์
ด้วยแสง

 ค.ศ. 1655 âรàบÔร�µ ÎØ¤ นักพÄษศาสตร์ชาวอังกÄษประดิษ°์
 กล้องจุลทรรศน์ที่มีก�าลังขยายมาก¶Öง 300 เท่า ส่องäม้คอร์ก 
 พบว่าเปšนช่องเหลี่ยมขนาดเลçกมากมายเรียงติดกัน จÖงเรียก
 แต่ละช่องว่า “à«ÅÅ�” ซÖ่งหมาย¶Öง ห้องว่าง (สาเหตุที่พบเพียง
 ช่องว่างเพราะศÖกษาเซลล์ที่ตายแล้วและเหลือเพียงผนังเซลล์
 เท่านั้น)
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 คือ สิ่งมีชีวิตที่มีแค่ 1 เซลล์ กçสามาร¶ด�ารงชีวิตและท�ากิจกรรมต่างæ äด้ 
 มีนิวเคลียสอยู่ในเซลล์
 โครงสร้างÀายในäม่ซับซ้อน 
 อาศัยอยู่äด้ทั้งบนบกและในน�้า 
 โดยทั่วäปäม่สามาร¶มองเหçนด้วยตาเปล่า แต่สามาร¶มองเหçนรูปร่างและ

  ลักษณะäด้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์
 ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รูปร่างและหน้าที่ ดังตาราง

1.1 สÔè§ÁÕªÕÇÔµà«ÅÅ�à´ÕÂÇ

ª×èÍ Àา¾ รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

อะมีบา ซูโดโพเดียมซูโดโพเดียม มีรูปร่างäม่แน่นอน เคลื่อนที่ โดยใช้
ขาเทยีม ซÖง่ขาเทยีม คือ äซโทพลาซÖม
ที่ äหลäปทางใดทางหนÖ่ง แล้วท�าให้
เ ย่ือหุ ้มเซลล์ ย่ืนออกäปคล้ายขา 
àรียกว่า «Ùâ´â¾à´ÕÂÁ

 ค.ศ. 1839 ªÇั¹¹�áÅÐªäÅà´¹ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 
 2 คน äด้ร่วมกันก่อตั้งทÄษ®ีเซลล์ โดยมี ใจความส�าคัญว่า
 “สÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡ª¹Ô´»รÐ¡Íบ´ŒÇÂà«ÅÅ�áÅÐ¼ÅÔµÀั³±�¢Í§à«ÅÅ� 
 à«ÅÅ�¤×ÍË¹‹ÇÂ¾×é¹°า¹·ÕèàÅç¡·ÕèสØ´¢Í§สÔè§ÁÕªÕÇÔµ”
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 คือ สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์รวมเปšนร่างกาย 
 เซลล์แต่ละเซลล์มโีครงสร้างพ้ืน°านเหมอืนกัน คือ เย่ือหุ้มเซลล์ äซโทพลาซÖม 

  และนิวเคลียส

1. à«ÅÅ�สัµÇ�

   มีลักษณะ¡ÅÁ สามาร¶เปลี่ยนรูปร่างเพื่อäปท�าหน้าที่เ©พาะอย่างäด้ เช่น 
    เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท 

   เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกัน บางเซลล์äม่สามาร¶
    มองเหçนäด้ด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ของแบคทเีรยี บางเซลล์สามาร¶มองเหçน
    äด้ด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์äข่ของสัตว์ป‚กและสัตว์เลื้อยคลาน

1.2 สÔè§ÁÕªÕÇÔµËÅาÂà«ÅÅ�

ª×èÍ Àา¾ รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

พารามีàซียม ซิเลีย มรูีปร่างยาว เรียว คล้ายรองเท้าแตะ 
มีส ่วนคล้ายขนเส ้นเลçกæ สั้นæ 
รอบæ ตัว เพ่ือใช้ส�าหรับเคลื่อนที่ 
àรียกว่า «ÔàÅÕÂ

ยูกลีนา

แฟลเจลลา

มีรูปร่างยาว มีá¿Åà¨ÅÅา ซÖ่งมี
ลักษณะคล้ายแส้เส้นยาวอยู่ด้านบน 
ย่ืนออกäปจากส่วนของล�าตัวเพ่ือใช้
ในการเคลื่อนที่
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2. à«ÅÅ�¾×ª

   ส่วนใหญ่มีลักษณะเปšนª‹Í§àËÅÕèÂÁ เช่น เซลล์สาหร่ายหางกระรอก เซลล์
    เยื่อหอม เซลล์ว่านกาบหอย Â¡àÇŒ¹ เซลล์คุม มีลักษณะคล้ายเมลçด¶ั่ว 

   มีโครงสร้างÀายในเซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์สัตว์ คือ มีผนังเซลล์ และ
    คลอโรพลาสต์

   คลอโรพลาสต์Àายในเซลล์พืชท�าหน้าทีส่ร้างอาหารโดยอาศยักระบวนการ
    สังเคราะห์ด้วยแสง

3. â¤ร§สรŒา§·Õè¾บà©¾าÐã¹à«ÅÅ�¾×ª

     ¼¹ั§à«ÅÅ� (Cell Wall) 
       สร้างความแขçงแรงให้เซลล์พืชและป้องกันการระเหยของน�้า
       มีลักษณะหนา แขçงแรง ยืดหยุ่น
      ส่วนใหญ่ประกอบด้วยà«ÅÅÙâÅส (Cellulose) นอกจากน้ียังมีสาร

à«ÅÅ�สัµÇ�มีรูปร่างกลมหรือรี แต่à«ÅÅ�¾×ªมีรูปร่างเหลี่ยม

à«ÅÅ�สัµÇ� à«ÅÅ�¾×ª

นิวเคลียส

äซโทพลาซÖม

เยื่อหุ้มเซลล์

ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์
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        จ�าพวกลิกนิน (Lignin) คิวทิน (Cutin) เพกทิน (Pectin) ซูเบอริน 
        (Suberin) แทรกอยู่ด้วย

       ผนังเซลล์ยอมให้สารเกือบทุกชนิด¼‹า¹à¢Œา-ÍÍ¡ä´Œ§‹าÂ
        เมือ่น�าผนังเซลล์äปแช่ในน�า้กลัน่ พบว่าเซลล์äม่แตก เน่ืองจากผนังเซลล์

        ทนแรงต้านสูงของน�้ากลั่นäด้
     ¤ÅÍâร¾Åาสµ� (Chloroplast) 
       อยู่ในäซโทพลาซÖม
       เปšนออร์แกเนลล์ที่มีคลอโรฟ�ลล์ (Chlorophyll) และรงควัต¶ุอื่นæ 

        อยู่Àายใน
       สามาร¶ดูดกลืนแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

4. â¤ร§สรŒา§·Õè¾บ·ัé§ã¹à«ÅÅ�¾×ªáÅÐà«ÅÅ�สµัÇ�

     àÂ×èÍËØŒÁà«ÅÅ� (Cell Membrane) 
       ห่อหุ้มเซลล์ ช่วยให้เซลล์สามาร¶คงรูปอยู่äด้
       ส่วนใหญ่ประกอบด้วยâ»รµÕ¹áÅÐä¢Áั¹
       à»šนàÂ×èÍàÅ×Í¡¼‹า¹ โดยควบคุมชนิดและปริมาณของสารทีผ่่านเข้า-ออก

        เซลล์
      สารที่ผ่านเข้า-ออกเซลล์äด้เปšนสารขนาดเลçก äด้แก่ น�้า แก�สต่างæ 

        สารอาหารขนาดเลçก (สารอาหารขนาดใหญ่ เช่น แป้ง äขมัน โปรตีน 
        äÁ‹สาÁาร¶¼‹า¹ä´Œ)

     ä«â·¾Åา«ÖÁ (Cytoplasm) 
       เปšนของเหลวที่อยู่ในเซลล์ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส
       ประกอบด้วยน�้า โปรตีน คาร์โบäÎเดรต แร่ธาตุต่างæ
       มÍีÍร�á¡à¹ÅÅ�ต่างæ อยู่Àายในและเปšนแหล่งเกิดป¯ิกิริยาชีวเคมต่ีางæ 

        Àายในเซลล์

ÍÍร�á¡à¹ÅÅ� (Organelle) คือ ส่วนประกอบต่างæ 
ของเซลล์ บางชนิดพบในพืช บางชนิดพบในสัตว์ บางชนิด
พบäด้ทั้งในพืชและสัตว์
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     ¹ÔÇà¤ÅÕÂส (Nucleus) 
       ท�าหน้าที่¶่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและควบคุมการท�างานของ

        เซลล์
       สังเคราะห์สารประเÀทโปรตีนและเอนäซม์
       เปšนส่วนประกอบที่ส�าคัญที่สุดของเซลล์
     Àายในประกอบด้วย´ÕàÍç¹àÍ (DNA) Ëร×Í¡ร´ ṌÍÍ¡«Õäรâบ¹ÔÇ¤ÅÕÍÔ¡ 

        (Deoxyribonucleic Acid) และÍาร�àÍç¹àÍ (RNA) Ëร×Í¡ร´äรâบ¹ÔÇ¤ÅÕÍÔ¡ 
     (Ribonucleic Acid) ซÖ่งเปšนสารชีวโมเลกุลที่พบบนโครโมโซมใน
        นิวเคลยีสของเซลล์สิง่มชีีวติทกุเซลล์ มหีน้าทีเ่กçบข้อมลูรหัสพันธุกรรม
        ของสิ่งมีชีวิต

      เซลล์ 1 เซลล์ มี 1 นิวเคลียสเสมอ Â¡àÇŒ¹ พารามีเซียม 1 เซลล์ มี 
        2 นิวเคลียส

       เซลล์เมçดเลอืดแดงของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ตอนแรกมนิีวเคลยีส เมือ่
        เจริญเติบโตเตçมที่แล้วจะäม่มีนิวเคลียส

2. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�

 คือ อปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ทีช่่วยเพ่ิมความสามาร¶ในการมองเหçนสิง่มชีีวติ
 ขนาดเลçกที่ äม่สามาร¶มองเหçนäด้ด้วยตาเปล่า

 มี 2 ชนิด คือ ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�áบบãªŒáส§áÅÐ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�ÍÔàÅç¡µรÍ¹

 äวรัสและäวรอยด์ äÁ‹ ãª‹à«ÅÅ� เนื่องจากäม่มีเยื่อหุ้มเซลล์
 เซลล์ที่àÅç¡·ÕèสØ´ คือ äมโครพลาสมา
 เซลล์ที่ ãËญ‹·ÕèสØ´ คือ เซลล์äข่ของนกกระจอกเทศ
 ¡าร¨ั´รÐบบ¢Í§à«ÅÅ� ã¹สÔè§ÁÕªÕÇÔµ 

  เซลล์ (Cell)  เนื้อเยื่อ (Tissue)  อวัยวะ (Organ)   
   ระบบอวัยวะ (System)  ร่างกาย (Body)
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 หลกัการท�างานคือ ใช้แสงสะท้อนเข้าสูก่ล้องด้วยกระจกและมเีลนส์ช่วยขยาย
  Àาพให้ใหญ่ขÖ้น 

 Àาพที ่äด้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเปšนÀาพขยาย หัวกลบั และกลบัซ้าย
         à»šนขวา

2.1 ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�áบบãªŒáส§

1. ส‹Ç¹»รÐ¡Íบ¢Í§¡ÅŒÍ§ Ø̈Å·รรÈ¹�áบบãªŒáส§

เลนส์ใกล้ตา

ปุ†มปรับÀาพหยาบ

ปุ†มปรับÀาพละเอียด

°านกล้อง

เลนส์ใกล้วัต¶ุ
แขน

ล�ากล้อง

จานหมุน

แท่นวางสäลด์

แหล่งก�าเนิดแสง

Àา¾·Õè ä´Œ¨า¡
¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�áบบãªŒáส§

É

Àา¾»¡µÔ

É
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2. ÇÔ¸Õ ãªŒ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�áบบãªŒáส§

  1) ตั้งล�ากล้องให้ตรง และเป�ดแหล่งก�าเนิดแสง 
   2) ใช้เลนส์ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยายต�่าก่อนเสมอ
   3) วางสäลด์บนแท่นวางสäลด์ 
   4) หมุนปุ†มปรับÀาพหยาบจนเหçนÀาพ 
   5) หมุนปุ†มปรับÀาพละเอียดเพื่อให้ÀาพชัดเจนขÖ้น
  6) หากต้องการขยายÀาพให้ใหญ่ขÖ้น ให้หมุนเลนส์ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย

            สูงขÖ้นแล้วหมุนปุ†มปรับÀาพละเอียดเพื่อให้Àาพชัดเจน

3. ¡íาÅ§ั¢ÂาÂÀา¾·Õè ä Œ̈́ า¡¡ÅŒÍ§ Ø̈Å·รรÈ¹�

µัÇÍÂ‹า§â¨·Â� 1 

กล้องจุลทรรศน์ใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีก�าลังขยาย 15 เท่า (15X) และ
เลนส์ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย 30 เท่า (30X) Àาพที่ äด้มีก�าลังขยาย
กี่àท่า
ÇÔ¸Õ·íา 
ก�าลังขยายของÀาพ   = ก�าลังขยาย

ของเลนส์ใกล้ตา
 ĭ ก�าลังขยาย

ของเลนส์ใกล้วัต¶ุ 
                     = 15 ĭ 30 
                     = 450 เท่า

ก�าลังขยายของÀาพ = ก�าลังขยาย
ของเลนส์ ã¡ÅŒµา

 ĭ ก�าลังขยาย
ของเลนส์ ã¡ÅŒÇัµ¶Ø
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µัÇÍÂ‹า§â¨·Â� 2 

ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจุลินทรีย์ โดยใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีก�าลังขยาย 
20 เท่า และเลนส์ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย 200 เท่า สามาร¶มองเหçน
จุลินทรีย์ขนาด 500 มิลลิäมครอน จงหาขนาดของจุลินทรีย์จริงว่ามี
ขนาดกี่มิลลิäมครอน
ÇÔ¸Õ·íา 

ก�าลังขยายของÀาพ   = ก�าลังขยาย
ของเลนส์ใกล้ตา

  ĭ  ก�าลังขยาย
ของเลนส์ใกล้วัต¶ุ

                     = 20 ĭ 200 

                     = 4,000 เท่า

        ก�าลังขยาย   = 
ขนาดของÀาพ
ขนา´ของวัต¶ุ   

     4,000   = 
500

ขนา´ของวัต¶ุ

     ขนาดของวัต¶ุ   = 0.125 มิลลิäมครอน

  มหีลกัการท�างานคล้ายกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แต่ใช้ล�าแสงอเิลçกตรอน
  แทนแสงแดดหรือแสงจากหลอดäฟ และใช้เลนส์แม่เหลçกäฟฟ้าแทนเลนส์แก้ว 
        ท�าให้มี¡íาÅั§¢ÂาÂสÙ§¡Ç‹ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

 ประเÀทของกล้องจุลทรรศน์อิเลçกตรอน äด้แก่

1. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�ÍÔàÅç¡µรÍ¹áบบส‹Í§¼‹า¹ (TEM)

   ใช้ศÖกษาโครงสร้างÀายในของเซลล์ สามาร¶ขยายÀาพäด้ 200,000-
           500,000 เท่า 

   Àาพที่ äด้เปšนÀาพ 2 มิติ

2.2 ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�ÍÔàÅç¡µรÍ¹
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2. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹�ÍÔàÅç¡µรÍ¹áบบส‹Í§¡รา´ (SEM)

   ใช้ศÖกษารูปร่าง โครงสร้าง และพื้นผิวÀายนอกเซลล์ แต่äม่สามาร¶เหçน
           องค์ประกอบÀายในเซลล์äด้ 

   มีก�าลังขยายต�่ากว่า TEM
   Àาพที่ äด้เปšนÀาพ 3 มิติ
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