
ความรูพื้นฐานดานชีวโมเลกุล : เซลลสัตวและโครงสรางของเซลล (Animal cell and structure)

สพ.ญ. ดร.สายใจ ชื่นสุข

ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว

เซลล (cell) 

 เซลล (cell) คือ หนวยยอยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถแสดงพฤติกรรมทางชีวเคมีและสามารถแบงตัว 

เพื่อเพิ่มปริมาณได ทั้งนี้ขนาดและรูปรางของเซลลมักจะแตกตางกันออกไปตามชนิดหรืออวัยวะตางๆของสิ่งมีชีวิต 

ประเภทของเซลล (Types of cell)

 ในรางกายสิ่งมีชีวิตทั่วไปอาจประกอบขึ้นไดดวยเซลลเดี่ยว (prokaryote) ซึ่งเปนเซลลชนิดที่ไมมีเยื่อหุม 

นิวเคลียส พบแตสารพันธุกรรมกระจายอยูในไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ไดแก เซลลแบคทีเรีย เซลลสาหราย 

สีเขียวแกมน้ำเงิน เปนตน สวนอีกชนิดหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล (eukaryote) ซึ่งเปนเซลลชนิดที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส 

(cell membrane) และพบสารพันธุกรรม (genetic materials, DNA/RNA) บรรจุอยูภายในนิวเคลียส เชน 

เซลลของโพรโตซัว พืชและสัตว เปนตน ซึ่งเซลลประเภทนี้แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก เซลลรางกาย (somatic cell) 

และเซลลสืบพันธุ (sexual cell) โดยเซลลเหลานี้จะมีการเพิ่มจำนวนเซลลโดยวิธีการแบงเซลลแตกตางกัน 

การแบงเซลล (cell division)

 การแบงเซลลมี 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเรียกวา การแบงเซลลแบบ mitosis เพื่อสรางเซลลรางกายทั่วๆไป 

ผลที่ไดจากการแบงเซลลคือไดเซลลลูกที่มีจำนวนโครโมโซมคงที่เทาเดิม (2n) เชน เซลลเม็ดเลือด เซลลประสาท 

เซลลกลามเนื้อ และเซลลของอวัยวะทั่วไป เปนตน ลักษณะที่ 2 คือการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ ที่เรียกวา 

การแบงเซลลแบบ meiosis ซึ่งเซลลลูกที่ไดจะมีจำนวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่ง (n) ของเซลลตนกำเนิด ไดแก เซลลอสุจิ 

(sperm) และเซลลไข (oocyte) ซึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหวางอสุจิและเซลลไข เซลลที่จะพัฒนาเปนตัวออน จะมี 

โครโมโซมรวมเปน 2n และเริ่มการแบงตัวแบบ mitosis เพื่อพัฒนาเปนอวัยวะตางๆประกอบขึ้นเปนสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ 

ตอไป



เซลลสัตวและโครงสรางของเซลล (Animal cell and structure)

สวนประกอบของเซลลสัตว

 

 ในเซลลของมนุษยและสัตวประกอบดวยสวนตางๆดังนี้

 1. เยื่อหุมเซลล (cell membrane) เปนสวนที่หอหุมเซลลทำใหเซลลคงรูปอยูได มีคุณสมบัติในการควบคุม 

การเขาออกของสารตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมเขาสูเซลลหรือจากเซลลออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเซลล โดยยอมใหสาร 

บางชนิดเทานั้นที่สามารถผานเขาออกได เยื่อหุมเซลลประกอบดวย ฟอสโฟลิพิด (Phospholipid bilayer) โปรตีน 

(protein) คารโบไฮเดรต (carbohydrate) และคอเลสเตอรอล (cholesterol)

 2. สวนที่อยูภายในเยื่อหุมเซลลหรือ protoplasm ซึ่งประกอบไปดวย ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ลักษณะ 

เปนของกึ่งเหลวเรียกวาไซโทซอล (Cytosol) อยูรอบนอกนิวเคลียส เปนที่รวมของอวัยวะเล็ก ๆ (organelle) 

ภายในเซลล ไดแก

  2.1 รางแหเอนโดพลาสซึม (Endoplasmic Reticulum, ER) ซึ่งแบงออกเปนชนิดผิวเรียบและ  

       ผิวขรุขระ โดยชนิดผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER) จะไมมีไรโบโซมเกาะ 

       ทำหนาที่ในการสราง ไขมันและกำจัดสารพิษ สวนชนิดผิวขรุขระ (Rough Endoplasmic 

       Reticulum, RER) จะมีไรโบโซมเกาะอยูทำหนาที่ ในการสรางโปรตีน และสงโปรตีนออก 

       นอกเซลล

  2.2 ไรโบโซม (Ribosome) เปนแหลงสรางโปรตีน และทำหนาที่สงโปรตีนออกไปยังนอกเซลล มี 

       2 หนวยยอย ประกอบดวยหนวยใหญและหนวยเล็ก แตละหนวยจะมี Ribosomal RNA (rRNA)

  2.3 เซนทริโอล (Centrioles) เปนออรแกเนลลที่ไมมีเยื่อหุม มีลักษณะเปนแทงรูปทรงกระบอก 

       ภายในกลวง ประกอบดวยหลอดเล็ก ๆ ที่เชื่อมตอกัน เรียกวา ไมโครทิวบูล (microtubule) 

       เซนทริโอลมี DNA และ RNA ที่สามารถจำลองตัวเองและสรางโปรตีนขึ้นเองได เซนทริโอล

       มีหนาที่เกี่ยวกับการแบงเซลล สวนไมโครทูบูล มีหนาที่ในการลำเลียงสารในเซลล  ใหความ 

       แข็งแรงและชวยในการเคลื่อนที่ของเซลล 
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  2.4 ไลโซโซม (Lysosome) เปนออรแกเนลลที่มีเยื่อหุมเพียงชั้นเดียว มีลักษณะเปนถุง ภายในเปน 

       เอนไซมทำหนาที่ยอยสลายอนุภาคโมเลกุลสารอาหารภายในเซลลทำลายเชื้อโรคและ  

       สิ่งแปลกปลอม ที่เขาสูเซลล และทำลายเซลลที่ตายแลว

  2.5 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เปนแหลงผลิตสารพลังงานสูง คือ ATP เกี่ยวของกับการสลาย 

       อาหารหรือการหายใจระดับเซลลแบบใชออกซิเจน เปนออรแกเนลลที่ประกอบดวยเยื่อหุม 2 ชั้น 

       มีของเหลวภายในเรียกวา matrix ภายในมี DNA และไรโบโซมเปนของตัวเอง

  2.6 กอลจิบอดี (Golgi Body) หรือกอลจิคอมเพล็กซ (Golgi Complex) มีลักษณะเปนถุงแบน  

       วางซอนกัน ทำหนาที่รับสาร เก็บสารตาง ๆ เพื่อตัดแตงหรือตอเติมโปรตีนใหสมบูรณ แลว 

       เคลื่อนยายไปสูจุดหมายปลายทางตาง ๆ ทั้งภายในเซลลและภายนอกเซลล

 3. สวนที่เปนนิวเคลียส (nucleus) มีลักษณะคอนขางกลม อยูบริเวณกลางเซลล ประกอบดวยเยื่อหุม 

นิวเคลียส (nuclear membrane) และนิวคลีโอพลาซึม (nucleoplasm) ซึ่งเปนสวนที่อยูภายในเยื่อหุมนิวเคลียส 

นิวเคลียสทำหนาที่ควบคุมการทำงานตาง ๆ ภายในเซลล ภายในบรรจุสารที่เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรม คือ โครโมโซมและยีน (chromosomes and genes)

การตายของเซลล (cell death)

 อายุของเซลลและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม อาหาร ตลอดจนการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) กอใหเกิด 

การเสื่อมสภาพ การเสียหายและอาจสงผลทำใหเซลลตายได ซึ่งอาจแบงไดเปน 3 ประการ คือ

 1. Apoptosis การตายของเซลล 

 2. Senescence เซลลแก คือเซลลไมตายแตหยุดการแบงตัวและไมทำงานตามปกติ

 3. Mutation and malignant transformation เซลลกลายพันธุ และอาจกลายเปนเซลลมะเร็งขึ้น

 ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ Apoptosis เทานั้น

 Apoptosis เปนกระบวนการตายของเซลลแบบที่มีการโปรแกรมไวแลวเรียกวา programmed cell death 

ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ซึ่งตัวเซลลเปนผูกำหนดและมีขั้นตอนชัดเจนที่จำเพาะคือเปนชุดของปฏิกิริยาทางชีวเคมี 

ที่ทำใหเซลล มีสัณฐานวิทยาเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ เชน การบวมของเซลล การเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุมเซลล เชน 

การเหี่ยวของเซลล นิวเคลียสแตกเปนชิ้นสวน โครมาตินหนาตัวขึ้น และดีเอ็นเอแตกเปนทอน กระบวนการกำจัด 

เศษซาก เซลลจะไมทำใหเกิดการกระตุนใหเนื้อเยื่อขางเคียงเกิดความเสียหายซึ่งตางจากการตายแบบการตาย 

เฉพาะสวนหรือ necrosis ซึ่งเปนการตายของเซลลที่ไมมีขั้นตอน เชน ในภาวะติดเชื้ออยางรุนแรง หรือเมื่อเนื้อเยื่อ 

มีการขาดเลือดอยางเฉียบพลัน สงผลใหเซลลตายเปนบริเวณกวาง เซลลที่ตายในลักษณะของ necrosis จะบวมและ 

แตก ทำใหสารที่อยูภายในเซลลรั่วออกมา และกระตุนใหมีปฏิกิริยาการอักเสบ (inflammation) เกิดขึ้น 
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 Apoptosis มีความสำคัญตอการเจริญเติบโตของตัวออน การกำเนิดของอวัยวะ และการดำรงอยูของสิ่งมีชีวิต 

ตัวอยางเชน การตายของเม็ดเลือดขาวซึ่งจะถูกทดแทนดวยเซลลที่เกิดขึ้นใหม การสลายตัวของเยื่อบุมดลูก ในเวลา 

ที่มีประจำเดือน โดยในทุกๆวันคนเราจะมีเซลลจำนวน 5-7 พันลานเซลลที่ตายไปดวยกระบวนการนี้ นอกจากนั้น 

apoptosis ยังมีความสำคัญในการกำจัดเซลลที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสมที่จะอยูตอไป ตัวอยางเชน เซลลที่มีการ 

กลายพันธุ (mutation) เปนกระบวนการหนึ่งที่ปองกันไมใหเซลลที่ผิดปกติเจริญเติบโตไปเปนเซลลมะเร็ง

เอกสารอางอิง

Genetics Home Reference. 2019. What is a cell? Available source: https://ghr.nlm.nih.gov/ 

 primer/basics/cell, September 1, 2020).

kazilek. 2009, Cell Parts | Ask A Biologist. Available source: https://askabiologist.asu.edu/cell-parts, 

 September 2, 2020).

U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health Department of Health & Human 

 Services. 2020. Cells and DNA.  Available source: https://ghr.nlm.nih.gov/, September 11, 

 2020.

สพ.ญ. ดร.สายใจ ชื่นสุข ผูเชี่ยวชาญดานยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว

4


