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บทที่บทที่  11

เซลลของพืชและอวัยวะภายในเซลลเซลลของพืชและอวัยวะภายในเซลล



เซลล คือ โครงสรางพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เชนเดียวกับโมเลกุลเปน

หนวยพื้นฐานของสารเคมี แบงเซลลพืชเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ

1. ผนังเซลล (Cell Wall)

2. โปรโตพลาสต (Protoplast)

2.1 นิวเคลียส (Nucleus)

2.2 ไซโตพลาสต (Cytoplasm)

2.2.1 อวัยวะภายในเซลลหลายชนิด (Cell organelles)





สวนประกอบทางเคมีที่สําคัญของเซลลสวนประกอบทางเคมีที่สําคัญของเซลล  
1.1.  น้ําน้ํา  ((ประมาณประมาณ  8080--9090  เปอรเซน็ตเปอรเซน็ต))
2.2.  โปรตีนโปรตีน
3.3.  กรดกรดนวิคลอีิคนวิคลอีิค ( (Nucleic acid)Nucleic acid)
4.4.โพลีโพลีแซคแซคคาคาไรดไรด ( (PolysacchairidesPolysacchairides))
5. 5. ไขมันไขมัน

““แบงเปนเซลลพืชเปนกลุมใหญแบงเปนเซลลพืชเปนกลุมใหญ  ๆๆ  ไดได    22 กลุมกลุม””
1.1.  กลุมของเซลลที่มีหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอกลุมของเซลลที่มีหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิสมลิสมของพืชของพืช
2.2.  กลุมของเซลลที่มีหนาที่เปนสวนค้าํจุนหรือเปนทอใหสารตางกลุมของเซลลที่มีหนาที่เปนสวนค้าํจุนหรือเปนทอใหสารตาง  ๆๆ  ไหลผานไหลผาน  
กลุมนี้มักเปนเซลลที่ตายแลวกลุมนี้มักเปนเซลลที่ตายแลว



ระบบของพืชประกอบดวยสวนประกอบใหญระบบของพืชประกอบดวยสวนประกอบใหญ  ๆๆ  สองสวนสองสวน  คือคือ

1.1.  ซิมพลาสตซิมพลาสต  ((SymplastSymplast)) ซึ่งเปนสวนของพืชที่ประกอบดวยซึ่งเปนสวนของพืชที่ประกอบดวย    สวนที่มีชีวิตเปนสวนที่มีชีวิตเปน
สวนที่อยูในเยื่อหุมเซลลสวนที่อยูในเยื่อหุมเซลล  (Cell Membrane) (Cell Membrane) หรือสวนหรือสวน
ของโปของโปรโตพลาสตรโตพลาสตทั้งหมดทั้งหมด

2.2.  อะโพพลาสตอะโพพลาสต ( (ApoplastApoplast))  เปนสวนทีไ่มมีชีวิตของพืชเปนสวนทีไ่มมีชีวิตของพืช  อยูขางนอกเยื่อหุมเซลลอยูขางนอกเยื่อหุมเซลล  
เชนเชน    สวนของผนังเซลลสวนของผนังเซลล    ชองวางระหวางเซลลชองวางระหวางเซลล    ลูลูเมนเมน  

((Lumen)Lumen)  และทอน้าํทออาหารและทอน้าํทออาหาร ( (Xylem Xylem --และและ Phloem Phloem))



สวนประกอบและอวัยวะภายในเซลลพืชสวนประกอบและอวัยวะภายในเซลลพืช
1.1.  ผนงัเซลลผนงัเซลล ( (Cell Wall)   Cell Wall)   เปนสวนทีอ่ยูภายนอกเยื่อหุมเซลลประกอบดวยเปนสวนทีอ่ยูภายนอกเยื่อหุมเซลลประกอบดวย

คารโบไฮเดรตเปนจํานวนมากคารโบไฮเดรตเปนจํานวนมาก

ผนังเซลลมีหนาที่ปองกันอันตรายและเพิ่มความแข็งแรงใหกับเซลลผนังเซลลมีหนาที่ปองกันอันตรายและเพิ่มความแข็งแรงใหกับเซลล

1. Primary Cell Wall

2. Secondary Cell Wall 

3. Middle Lamella 





กก..เซลลูโลสเซลลูโลส      เปนลูกโซของเปนลูกโซของ  ดีดี--กลูโคสกลูโคส ( (DD--glucose) glucose) ซึ่งเรียงตัวเกาะกันซึ่งเรียงตัวเกาะกัน
แบบแบบ   BB--1,41,4--glycosidic bond glycosidic bond ซึ่งมีความยาวตางกันไปซึ่งมีความยาวตางกันไป   จับกับลูกโซขางจับกับลูกโซขาง
เคียงดวยแขนแบบไฮโดรเจนเคียงดวยแขนแบบไฮโดรเจน  ( (Hydrogen bond) Hydrogen bond) ทําใหเกิดเปนลักษณะที่เรียกวาทําใหเกิดเปนลักษณะที่เรียกวา  
ไฟบริลไฟบริล  (Fibrils) (Fibrils) แตละแตละไฟบริลไฟบริลจะเรียงตอกันดวยไฮโดรเจนจะเรียงตอกันดวยไฮโดรเจนบอนดบอนด  ซึ่งทําใหเกิดซึ่งทําใหเกิด
การติดกันขึ้นมาการติดกันขึ้นมา   เซลลูโลสจะฝงตัวอยูในของเหลวที่มีรูปรางไมแนนอนเรียกเซลลูโลสจะฝงตัวอยูในของเหลวที่มีรูปรางไมแนนอนเรียก
แมทริกซแมทริกซ  โพลีโพลีแซคแซคคาคาไรดไรด

ผนังเซลลมีสวนประกอบทางเคมีที่สําคัญ คือ

1.1.  ไมโคไมโครไฟบริลลารไฟบริลลา  โพลีโพลีแซคแซคคาคาไรดไรด ( (MicrofibrillarMicrofibrillar Polysaccharides)Polysaccharides)
ซึ่งเปนกลุมที่พบมากที่สุดซึ่งเปนกลุมที่พบมากที่สุด  คือคือ  เซลลูโลสเซลลูโลส ( (Cellulose)Cellulose)  และไคและไคตินติน ( (Chitin)Chitin)



ขข..  ไคไคตินติน      เปนสวนประกอบที่พบมากในผนังเซลลของเชื้อราเปนสวนประกอบที่พบมากในผนังเซลลของเชื้อรา  และเปนและเปน
สวนประกอบของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังสวนประกอบของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง  สารประกอบทางเคมีเปนพวกสารประกอบทางเคมีเปนพวก  
NN--acetylacetyl--DD--glucosamineglucosamine  โดยเกาะกันแบบโดยเกาะกันแบบ  BB--1,41,4--glycosidecglycosidec-- bond  bond  ทําใหเกิดเปนทําใหเกิดเปน
ไฟบริลไฟบริล  เชนเชน  เดียวกับเซลลูโลสเดียวกับเซลลูโลส



กก..  เฮมิเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส  ประกอบดวยประกอบดวย  ไซแลนดไซแลนด  ((XylansXylans) ) ซึ่งมีน้ําตาลซึ่งมีน้ําตาลไซโลสไซโลส
((XyloseXylose) ) แมนแมนแนนแนน  ((MannansMannans) ) ซึ่งมีน้าํตาลแมนซึ่งมีน้าํตาลแมนโนสโนส  (Mannose) (Mannose) และกาแลกแตนและกาแลกแตน
((GalactansGalactans) ) ซึ่งประกอบดวยน้ําตาลกาซึ่งประกอบดวยน้ําตาลกาแลคโตสแลคโตส  ((GalactoseGalactose) ) นอกจากนัน้ยังมีนอกจากนัน้ยังมี
กลูโคสแมนกลูโคสแมนแนนแนน  ซึ่งประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสซึ่งประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส  และน้าํตาลแมนและน้าํตาลแมนโนสโนสไซไซโลกลูโลกลู--
แคนแคน  ประกอบดวยน้าํตาลประกอบดวยน้าํตาลไซโลสไซโลสและน้าํตาลกลูโคสและน้าํตาลกลูโคส  และและแคลโลสแคลโลส ( (CalloseCallose))
จัดเปนเฮมิเซลลูโลสซึ่งประกอบดวยน้าํตาลกลูโคสที่เกาะกันแบบจัดเปนเฮมิเซลลูโลสซึ่งประกอบดวยน้าํตาลกลูโคสที่เกาะกันแบบ  
BB--1,31,3--glycosidic bond glycosidic bond ซึ่งจะพบบริเวณปลายเซลลของทออาหารซึ่งจะพบบริเวณปลายเซลลของทออาหาร ( (Sieve tubes)Sieve tubes)

2.2.  แมทริกซแมทริกซ  โพลีโพลีแซคแซคคาคาไรดไรด  (Matrix Polysaccharides)(Matrix Polysaccharides)  ประกอบดวยประกอบดวย
22 สวนใหญสวนใหญ  ๆๆ  คือคือ  เฮมิเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส  ((HemicelluloseHemicellulose))  และเพและเพคตินคติน  (Pectin)(Pectin)



ขข..  เพเพคตนิคตนิ    ทําหนาที่เชื่อมใหเซลลูโลสติดกันทําหนาที่เชื่อมใหเซลลูโลสติดกัน  เปนสวนประกอบที่มีมากเปนสวนประกอบที่มีมาก
ในสวนมิดในสวนมิดเดิลเดิลลาลาเมลลาเมลลา  (middle lamella)(middle lamella)  สารเคมีที่พบในเพสารเคมีที่พบในเพคตินคตินคือคือ  กรดแอลฟากรดแอลฟา  
ดีดี  กากาแลคแลคตูโรตูโรนคินคิ  ((α α -- DD--galacturonicgalacturonic acidacid)) อะอะราราบิแนนสบิแนนส  ((ArabinansArabinans) ) และและ
กากาแลคแตนสแลคแตนส  ((GalactansGalactans))







3.3.  ลิกนินลิกนิน  ((LigninsLignins))  พบในผนังเซลลทุติยภูมิพบในผนังเซลลทุติยภูมิ  ซึ่งตายแลวซึ่งตายแลว  การเกิดการเกิดลิกนินลิกนิน
ทําใหเซลลแข็งแรงทําใหเซลลแข็งแรง  ทําใหทําใหไฟบริลไฟบริลไมเคลื่อนที่และปองกันอันตรายใหไมเคลื่อนที่และปองกันอันตรายใหไฟบริลไฟบริลดวยดวย
  ลิกนินปลิกนินประกอบดวยสารเคมีที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงระกอบดวยสารเคมีที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง  พวกฟพวกฟโนโนลิคสลิคส  ((PhenolicsPhenolics))
  ลิกนินลิกนินทําใหเซลลเกิดความแข็งแรงมากขึ้นและตานทางตอสารเคมีและทําใหเซลลเกิดความแข็งแรงมากขึ้นและตานทางตอสารเคมีและ
การกระทบกระแทกตางการกระทบกระแทกตาง  ๆๆ



4.4.โปรตนีโปรตนี  เซลลที่กําลังเจรญิเติบโตจะมีโปรตีนในผนังเซลลเซลลที่กําลังเจรญิเติบโตจะมีโปรตีนในผนังเซลล  ประมาณประมาณ  
55--1010  เปอรเซน็ตเปอรเซน็ต  ซึ่งประกอบดวยเอนไซมพวกไฮโดรซึ่งประกอบดวยเอนไซมพวกไฮโดรเลสเลส  ((HydrolasesHydrolases) ) กลูคาเนสกลูคาเนส  
((Glucanase) Glucanase) เพเพคตินคติน  เมเมทธิลเอสเตอเรสทธิลเอสเตอเรส ( (Pectin Pectin --MethylesteraseMethylesterase))  และเอทีพีและเอทีพีเอสเอส  
((ATPaseATPase) ) นอกจากนัน้ยังมีโปรตีนที่เปนโครงสรางเปนพวกไกลโคโปรตีนนอกจากนัน้ยังมีโปรตีนที่เปนโครงสรางเปนพวกไกลโคโปรตีน  
(Glycoprotein) (Glycoprotein) ซึ่งซึ่งประกอบดวยไฮประกอบดวยไฮดรอกซีโพดรอกซีโพรลีนรลีนเปนสวนใหญเปนสวนใหญ((HydroxyprolineHydroxyproline))
  โดยเกาะกับโพลีโดยเกาะกับโพลีแซคแซคคาคาไรดไรดแบบแบบ  Non  Covalent bondNon  Covalent bond



5.5.  น้ําน้ํา    เปนสวนประกอบที่พบในสวนของเพเปนสวนประกอบที่พบในสวนของเพคตินคตินที่มีลักษณะเปนวุนที่มีลักษณะเปนวุน
(Gel)(Gel)และยังทําหนาที่ลดปริมาณของไฮโดรเจนที่เกาะกันระหวางและยังทําหนาที่ลดปริมาณของไฮโดรเจนที่เกาะกันระหวางไฟบริลไฟบริลกับกับ
เฮมิเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส

6.6.  สวนที่หุมหอภายนอกสวนที่หุมหอภายนอก  (Incrusting Substances) (Incrusting Substances) สิ่งที่หุมหอขานอกสิ่งที่หุมหอขานอก
ของผนังเซลลของเซลลผิวของผนังเซลลของเซลลผิว  (Epidermis) (Epidermis) จะเปนสารพวกคิวติจะเปนสารพวกคิวติเคิลเคิล  (Cuticle) (Cuticle) 
นอกจากนั้นยังมีนอกจากนั้นยังมีสารประกอบอสารประกอบอนินทนินทรียรียบางชนิดพบในผนังเซลลของพชืบางชนิดพบในผนังเซลลของพชื
บางชนิดสารเหลานี้บางชนิดสารเหลานี้  เชนเชน  แคลเซียมแคลเซียม  คารบอเนตและแคลเซียมซิลิเกตคารบอเนตและแคลเซียมซิลิเกต  เปนตนเปนตน



2.2.  เยื่อหุมเซลลเยื่อหุมเซลล  (Cell Membrane)(Cell Membrane) ทําหนาที่ในการควบคุมการไหลเวยีนทําหนาที่ในการควบคุมการไหลเวยีน
ของสารละลายของสารละลาย  โดยมีคุณสมบัติในการเลือกสารใหผานเขาออกโดยมีคุณสมบัติในการเลือกสารใหผานเขาออก  (Selective (Selective ––
Permeability) Permeability) ประกอบดวยชัน้ของโปรตีนและไขมันประกอบดวยชัน้ของโปรตีนและไขมัน33  ชั้นชั้น  รวมเรียกวารวมเรียกวา  Unit Unit ––

Membrane Membrane ซึง่โครงสรางของเยื่อหุมเซลลนี้เรยีกวาซึง่โครงสรางของเยื่อหุมเซลลนี้เรยีกวา  Fluid Mosaic Model Fluid Mosaic Model 
โครงสรางนี้ประกอบดวยชั้นของไขมันโครงสรางนี้ประกอบดวยชั้นของไขมัน  22  ชั้นชั้น  ไขมันเหลานี้เปนไขมันเหลานี้เปน  ฟอสฟอสโพโพลิพิทลิพิท  
ไกโคไกโคลิพิทลิพิท  และสและสเตเตอรอลอรอล  (Phospholipid,Glycolipid (Phospholipid,Glycolipid และและ  Sterol) Sterol) ไขมันดังกลาวไขมันดังกลาว
จะมีสวนที่เปนจะมีสวนที่เปนไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิก  (Hydrophobic) (Hydrophobic) หนัเขาหากนัและสวนทีเ่ปนหนัเขาหากนัและสวนทีเ่ปน
ไฮโดรฟไฮโดรฟลิกอยูขางนอกลิกอยูขางนอก  (Hydrophilic)(Hydrophilic)  ไขมันเปนทางผานของไขมันและสารที่ไขมันเปนทางผานของไขมันและสารที่
ละลายในไขมันละลายในไขมัน



สวนโปรตีนที่อยูในเยื่อหุมเซลลแบงเปนสองชนิดสวนโปรตีนที่อยูในเยื่อหุมเซลลแบงเปนสองชนิด  คือคือ  เพอริเพอริเฟอรัลเฟอรัล
(Peripheral) (Peripheral) และอินตรีและอินตรีกัลกัล  ((IntrigalIntrigal) ) โปรตีนจะชวยใหเยื่อหุมเซลลคงรูปอยูไดโปรตีนจะชวยใหเยื่อหุมเซลลคงรูปอยูได  
และเปนทางผานของน้ําและสารละลายในน้ําและเปนทางผานของน้ําและสารละลายในน้ํา

เยื่อหุมเซลลเยื่อหุมเซลล  เปนโครงสรางที่ไมหยุดนิ่งเปนโครงสรางที่ไมหยุดนิ่ง  สามารถเคลื่อนที่ไดสามารถเคลื่อนที่ได  โดยจะมีการโดยจะมีการ
เคลื่อนที่ไดดใีนแนวระนาบเคลื่อนที่ไดดใีนแนวระนาบ   (Lateral Diffusion) (Lateral Diffusion) สวนการเคลื่อนที่ตามแนวตั้งสวนการเคลื่อนที่ตามแนวตั้ง  
(Transverse Diffusion) (Transverse Diffusion) จะเกิดไดชาและนอยจะเกิดไดชาและนอย







3.3.  พลาสพลาสติดติด  (Plastid)(Plastid)
กก..  คลอคลอโรพลาสตโรพลาสต    เปนอวัยวะภายในเซลลพืชที่มีขนาดใหญเปนอวัยวะภายในเซลลพืชที่มีขนาดใหญ  พบมากพบมาก

ในเซลลของเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสดในเซลลของเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสด  (Palisade) (Palisade) และสและสปอนจีปอนจี  (Spongy) (Spongy) ของใบพืชของใบพืช
นอกจากนั้นยังพบในเซลลควบคุมนอกจากนั้นยังพบในเซลลควบคุม  (Guard cell) (Guard cell) และเซลลผิวและเซลลผิว  (Epidermis) (Epidermis) 
นอกจากนั้นยังพบในเซลลที่มีสีเขียวอื่นๆนอกจากนั้นยังพบในเซลลที่มีสีเขียวอื่นๆ    คลอคลอโรพลาสตโรพลาสตประกอบดวยเยื่อประกอบดวยเยื่อ
หุมหุม  22  ชั้นชั้น  คอืคอื  ชั้นนอกชั้นนอก  (Outer membrane) (Outer membrane) และเยื่อหุมชั้นในและเยื่อหุมชั้นใน  (Inner (Inner ––
membrane)membrane)



ภายในของคลอภายในของคลอโรพลาสตโรพลาสตจะมีโครงสรางที่เรยีกรวมจะมีโครงสรางที่เรยีกรวม  ๆๆ  วาวา  คลอคลอโรพลาสตโรพลาสต
ลาลาเมลลาเมลลา ( (Chloroplast lamella) Chloroplast lamella) ซึ่งจมอยูในของเหลวที่เปนโปรตีนเรียกวาซึ่งจมอยูในของเหลวที่เปนโปรตีนเรียกวา  
สโตรสโตรมามา(Stoma)(Stoma)หนวยยอยของโครงสรางภายในเปนถุงลอมรอบดวยเยื่อหุมชั้นหนวยยอยของโครงสรางภายในเปนถุงลอมรอบดวยเยื่อหุมชั้น
เดียวเรยีกวาเดียวเรยีกวา  ไธไธลาลาคอยดคอยดซึ่งเปนถงุแบนซึ่งเปนถงุแบน  ๆๆ  เกิดจากการขดตัวของเยื่อหุมชั้นในเกิดจากการขดตัวของเยื่อหุมชั้นใน  
((InvaginationInvagination))  แลวหลุดออกไปแลวหลุดออกไป  ไธไธลาลาคอยดคอยดจะซอนกันเกิดเปนโครงสรางที่จะซอนกันเกิดเปนโครงสรางที่
เรียกวาเรียกวา  กรากรานานา  ((GranaGrana))

คลอคลอโรพโรพลาลาสตมีสตมีหนาที่ในการสังเคราะหแสงโดยมีการสรางคารโบไฮเดรตหนาที่ในการสังเคราะหแสงโดยมีการสรางคารโบไฮเดรต
ในสโตรในสโตรมาและสรางมาและสราง ATP  ATP โดยมีเอนไซมโดยมีเอนไซม  ATP ATP synthasesynthase  อยูที่เยื่อหุมชั้นในและอยูที่เยื่อหุมชั้นในและ  
NADPH NADPH ในไธในไธลาลาคอยสคอยส









ขข..  โคโครโมพลาสตรโมพลาสต  ((ChromoplastChromoplast))  เปนพเปนพลาลาสติดสติดที่มีที่มีรงครงควัตถุสีเหลอืงวัตถุสีเหลอืง  สมสม
และแดงและแดง  ซึ่งเปนพวกซึ่งเปนพวก  CarotenoidsCarotenoids โคโครโมพลาสตรโมพลาสตสามารถเกิดจากคลอสามารถเกิดจากคลอโรพลาสตโรพลาสต
ไดเมื่อคลอไดเมื่อคลอโรพลาสตโรพลาสตไดรับเอทธิไดรับเอทธิลีนลีนหรือหรือ  ABA ABA และโคและโครโมพลาสตรโมพลาสตอาจกลับอาจกลับ
คืนเปนคลอคืนเปนคลอโรพลาสตโรพลาสตไดในกรณีที่มีโคไดในกรณีที่มีโครโมพลาสตรโมพลาสตไดรับจิบไดรับจิบเบอเรลริลเบอเรลริล  หรือหรือ
ไซโตไคไซโตไคนินนิน  (Gibberellins (Gibberellins หรือหรือ  CytokininsCytokinins))

คค..  อะมัยโลพลาสตอะมัยโลพลาสต  ((AmyloplastAmyloplast))  เปนพเปนพลาลาสติดสติดที่ทําหนาที่เก็บสะสมที่ทําหนาที่เก็บสะสม
อาหารพวกอาหารพวกคารไฮเดรตคารไฮเดรต  นอกจากทําหนาที่สะสมอาหารแลวยังเกี่ยวของกับการนอกจากทําหนาที่สะสมอาหารแลวยังเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองตอแรงดึงดูดของโลกดวยตอบสนองตอแรงดึงดูดของโลกดวย



งง..  อีธิโอพลาสตอีธิโอพลาสต  ((EtioplastEtioplast))  เปนพเปนพลาลาสติดสติดที่พัฒนาขึ้นมาโดยไมไดรับแสงที่พัฒนาขึ้นมาโดยไมไดรับแสง
พบในพืชที่มีสีขาวซีดและในใบเลี้ยงของเมล็ดที่งอกกอนที่จะไดรับแสพบในพืชที่มีสีขาวซีดและในใบเลี้ยงของเมล็ดที่งอกกอนที่จะไดรับแสงภายในงภายใน
อวัยวะชนิดนีจ้ะมีอวัยวะชนิดนีจ้ะมีรงครงควัตถุวัตถุคารคารโรทีนอโรทีนอยสอยสอยูเลก็นอยและมีโครงสรางที่เรียกวายูเลก็นอยและมีโครงสรางที่เรียกวา
โปรโปรลาลาเมลลาเมลลา  บอบอดียดีย  เมื่อไดรับแสงเมื่อไดรับแสงอีธโิอพลาสตอีธโิอพลาสตจะเปลี่ยนไปเปนคลอจะเปลี่ยนไปเปนคลอโรพลาสตโรพลาสต





4. 4. ไมโตคอนเดไมโตคอนเดรยีรยี  (Mitochondria)(Mitochondria)

เปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซภายในเซลลหรือการหายใเปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกาซภายในเซลลหรือการหายใจจ  ทําทํา
หนาที่สังเคราะหหนาที่สังเคราะห  ATP ATP เพราะมีเพราะมี  ATP ATP synthasesynthase  อยูที่เยื่อหุมชั้นในอยูที่เยื่อหุมชั้นใน  และเปนบริเวณที่และเปนบริเวณที่
เกิดกระบวนการเกิดกระบวนการ  TricarboxylicTricarboxylic acid cycle acid cycle และและ  OxidativeOxidative PhosphorylationPhosphorylation



ไมโคไมโครคอนรคอนเดเดรียรียประกอบดวยเยื่อหุมประกอบดวยเยื่อหุม  22  ชั้นชั้น  เยื่อหุมชั้นนอกเยื่อหุมชั้นนอก  (Outer membrane)(Outer membrane)
เยื่อหุมชั้นในเยื่อหุมชั้นใน  (Inner membrane) (Inner membrane) เยื่อหุมชั้นในจะขดตัวเยื่อหุมชั้นในจะขดตัว  ((InvaginationInvagination) ) เพื่อเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่
ผิวใหมากขึ้นผิวใหมากขึ้น  การขดตัวทําใหเยื่อหุมชั้นในพับเปนทางขึ้นมาเรียกวาซิสตีการขดตัวทําใหเยื่อหุมชั้นในพับเปนทางขึ้นมาเรียกวาซิสตี ( (CristaeCristae))
  ภายในไมโตคอนเดภายในไมโตคอนเดรียรียมีของเหลวเรียกวามีของเหลวเรียกวา  แมแมททททริกซริกซ  ซึ่งประกอบดวยโปรตีนและซึ่งประกอบดวยโปรตีนและ
ไขมันไขมัน  ภายในแมภายในแมททททริกซริกซมีไรโบโซมมีไรโบโซม  (Ribosome) (Ribosome) และและ  DNA DNA อยูอยู  ไมโตคอนเดไมโตคอนเดรียรียจึงจึง
สามารถสรางโปรตีนไดเองที่เยื่อหุมชั้นในสามารถสรางโปรตีนไดเองที่เยื่อหุมชั้นใน    ไมโตคอนเดไมโตคอนเดรียรียสามารถแบงตัวไดเปนสามารถแบงตัวไดเปน
อิสระจากการแบงนิวเคลียสเพราะมีอิสระจากการแบงนิวเคลียสเพราะมี  DNA DNA เปนของตัวเองเปนของตัวเอง





5.5.นิวเคลียสนิวเคลียส  (Nucleus)(Nucleus)
นวิเคลียสลอมรอบโดยเยื่อหุมนวิเคลียสลอมรอบโดยเยื่อหุม  22  ชั้นชั้น  เยื่อหุมนวิเคลียสจะมีรูประมาณเยื่อหุมนวิเคลียสจะมีรูประมาณ    

88  เปอรเซน็ตของพื้นที่ทั้งหมดเปอรเซน็ตของพื้นที่ทั้งหมด  รูเหลานีม้ีหนาที่ใหสารตางรูเหลานีม้ีหนาที่ใหสารตาง  ๆๆ  ผานระหวางผานระหวาง
ไซไซโตพลาสตโตพลาสต  และนวิเคลยีสและนวิเคลยีส  ซึ่งไดแกสารที่เปนตนกําเนิดของซึ่งไดแกสารที่เปนตนกําเนิดของ DNA  DNA และและ RNA  RNA 
รวมทั้งรวมทั้งฮีสโตนฮีสโตน  ((HistonesHistones))  และโปรตีนในไรโบโซมและโปรตีนในไรโบโซม  (Ribosomal (Ribosomal -- Proteins) Proteins) สวนสวน
สารที่ออกมาไดแกสารที่ออกมาไดแก  RNA (mRNA RNA (mRNA และและ  tRNAtRNA) ) และและ  ไรโบโซมไรโบโซม  (Ribosomal (Ribosomal ––
subunits)subunits)



  นินิวคลีโอพลาสตวคลีโอพลาสต  ((NucleoplastNucleoplast))  มีโครโมโซมและนิมีโครโมโซมและนิวคลีโอลัสวคลีโอลัส  
(Chromosome (Chromosome และและ  Nucleolus) Nucleolus) ฝงตัวอยูภายในฝงตัวอยูภายใน  ซึ่งในขณะที่เซลลไมมีการแบงจะซึ่งในขณะที่เซลลไมมีการแบงจะ
มองเหน็โครโมโซมไมชัดเจนและมลีักษณะยาวเรียกวามองเหน็โครโมโซมไมชัดเจนและมลีักษณะยาวเรียกวาโครโครมามาตินติน(Chromatin)(Chromatin)
เซลลปกติธรรมดาจะมีโครโมโซมเซลลปกติธรรมดาจะมีโครโมโซม  22  ชุดที่เหมือนกันเรยีกวาชุดที่เหมือนกันเรยีกวา  ดิบดิบพลอยดพลอยด  (Diploid)(Diploid)
  แตอยางไรก็ตามพืชชั้นสงูอาจจะมีโครโมโซมมากกวาแตอยางไรก็ตามพืชชั้นสงูอาจจะมีโครโมโซมมากกวา  22  ชุดไดชุดได  เรียกวาเปนโพลีเรียกวาเปนโพลี
พลอยดพลอยด  ((PolyploidPolyploid) ) สวนเซลลสบืพันธพืชจะมีโครโมโซมอยูสวนเซลลสบืพันธพืชจะมีโครโมโซมอยู  11  ชุดเรียกวาชุดเรียกวา  
แฮบพลอยดแฮบพลอยด  (Haploid) (Haploid) 



โคโมโซมประกอบดวยโคโมโซมประกอบดวย  DNA DNA และโปรตีนและโปรตีนฮีสโตนฮีสโตน  ในปริมาณพอในปริมาณพอ  ๆๆ  กันกัน  
ฮีสโตนฮีสโตน  เปนโปรตีนที่มีโมเลกุลเล็กประกอบดวยเปนโปรตีนที่มีโมเลกุลเล็กประกอบดวย  กรดอะกรดอะมิโนมิโนพวกไลวนีพวกไลวนีและและ
อารจีนนีอารจีนนีอยูมากอยูมาก  จึงมีประจุเปนบวกเมื่อความเปนกรดเปนกรดดางเทากับจึงมีประจุเปนบวกเมื่อความเปนกรดเปนกรดดางเทากับ  77  การที่มีการที่มี
ประจุบวกนี้ทําใหเกาะอยูกับประจุบวกนี้ทําใหเกาะอยูกับ  DNA DNA ซึง่มีประจุลบอยูที่ฟอสเฟตไดซึง่มีประจุลบอยูที่ฟอสเฟตได  โครโมโซมจะโครโมโซมจะ
ประกอบดวยขอมูลซึ่งควบคุมกิจกรรมตางประกอบดวยขอมูลซึ่งควบคุมกิจกรรมตาง  ๆๆ  ของเซลลเรียกวาของเซลลเรียกวา  ยีนสยีนส  (genes) (genes) ซึ่งมีซึ่งมี
จํานวนมากในแตละโครโมโซมจํานวนมากในแตละโครโมโซม  แบคที่เรียแบคที่เรียและและ  Blue Blue GreenalgaeGreenalgae  ไมมีนวิเคลยีสไมมีนวิเคลยีส
ใหเหน็อยางชัดเจนใหเหน็อยางชัดเจน  แตจะปรากฏกลุมของแตจะปรากฏกลุมของ  DNADNAรวมตัวกันเรียกวารวมตัวกันเรียกวา  นินิวคลีออยดวคลีออยด
((nucleoidsnucleoids) ) นวิเคลยีสมีหนาที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนวิเคลยีสมีหนาที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  โดยโดย
ถายทองขอมูลทางพันธุกรรมผานมาทางการสรางโปรตีนถายทองขอมูลทางพันธุกรรมผานมาทางการสรางโปรตีน  โครโมโซมทําหนาที่โครโมโซมทําหนาที่
ควบคมุการสังเคราะหควบคมุการสังเคราะห  rRNArRNA





6. 6. เอนโพเอนโพลาสมิคลาสมิค  เตติเตติคิวลัมคิวลัม ( (Endoplasmic Reticulum)Endoplasmic Reticulum)

เปนทอเปนทอเมมเบเมมเบรนรน  ซึ่งตอกันตลอดทั้งไซซึ่งตอกันตลอดทั้งไซโตพลาสตโตพลาสต  และยังตอกับเยื่อหุมและยังตอกับเยื่อหุม
นิวเคลียสดวยนิวเคลียสดวย  เอนเอนโดพลาสมิคโดพลาสมิค  เตติเตติคิวลัมคิวลัมของเซลลที่ติดกนัจะตอกันของเซลลที่ติดกนัจะตอกันทางพลาสโมทางพลาสโมเดเด––
สมาตาเปนอวัยวะภายในเซลลที่มีความสัมพันธใกลชดกับสมาตาเปนอวัยวะภายในเซลลที่มีความสัมพันธใกลชดกับ  กอลกอลไจไจ  แอพพาราตัสแอพพาราตัส  ทําทํา
หนาที่เปนทอสงสารตางหนาที่เปนทอสงสารตาง  ๆๆ  และอาจจะสะสมสารบางอยางไดดวยและอาจจะสะสมสารบางอยางไดดวย  เอนเอนโดพลาสมิคโดพลาสมิค  ––
เรตติคิวลัมเรตติคิวลัมอาจจะมีไรโบโซมมาเกาะติดในเซลลที่มีกจิกรรมสูงสรางโปรตีนมากจะอาจจะมีไรโบโซมมาเกาะติดในเซลลที่มีกจิกรรมสูงสรางโปรตีนมากจะ
มีเอนมีเอนโดพลาสมิคโดพลาสมิค  เตติเตติคิวลัมคิวลัมชนิดนี้อยูมากชนิดนี้อยูมาก





7.7.  กอลกอลใจใจ  แอพพาราตัสแอพพาราตัส  ((GolgiGolgi Apparatus)Apparatus)
อวัยวะนี้ประกอบดวยหนวยยอยเรียกวาอวัยวะนี้ประกอบดวยหนวยยอยเรียกวากอลกอลไจไจ  บอบอดีสดีส  ((GolgiGolgi Bodies)Bodies)

หรือดิ๊กหรือดิ๊กโอโอโซมสโซมส  ((DictyosomesDictyosomes) ) ซึ่งแตละหนวยยอยนี้เปนถุงของเยื่อซึ่งแตละหนวยยอยนี้เปนถุงของเยื่อเมมเบเมมเบรนรน
แบนแบน  ๆๆ  เรียงซอนกันเปนชั้นเรียงซอนกันเปนชั้น  ๆๆ  แตละชั้นเรียกวาแตละชั้นเรียกวา  ซสีเตอซสีเตอนี่นี่  ((CisternaeCisternae) ) แตละชั้นแตละชั้น
จะมีลักษณะคลายจานและมีจะมีลักษณะคลายจานและมีเวสเวสซิซิเคลเคล  (Vesicle)(Vesicle)  อยูปลายอยูปลายซีสเตอลางซีสเตอลางสุดสุดของดิ๊กของดิ๊กตีโอตีโอ
โซมจะเรียงขนานอยูกับเอนโซมจะเรียงขนานอยูกับเอนโดพลาสมิคโดพลาสมิค  เรตติคิวลัมเรตติคิวลัม

กอลกอลใจใจ  แอพพาราตัสแอพพาราตัสจะเกี่ยวของกับการสังเคราะหคารโบไฮเดรตจะเกี่ยวของกับการสังเคราะหคารโบไฮเดรต  เชนเชน  
การเจริญของผนังเซลลการเจริญของผนังเซลล  โดยจะทําหนาที่สรางผนังเซลลในขณะที่มีการแบงเซลลโดยจะทําหนาที่สรางผนังเซลลในขณะที่มีการแบงเซลล
เกิดขึ้นหรอืในขณะที่สรางผนังเซลลชัน้ที่สองนอกจากนัน้ยังเกี่ยวเกิดขึ้นหรอืในขณะที่สรางผนังเซลลชัน้ที่สองนอกจากนัน้ยังเกี่ยวของกับการของกับการ
เจริญของเยื่อหุมเซลลดวยเจริญของเยื่อหุมเซลลดวย



ในการสังเคราะหผนังเซลลใหมเมื่อมีการแบงเซลลแบบไมโตในการสังเคราะหผนังเซลลใหมเมื่อมีการแบงเซลลแบบไมโตซิสซิส  (Mitosis)(Mitosis)
ซึ่งจะเกิดเซลลซึ่งจะเกิดเซลลเพลทเพลท  ((CillCill plate)plate)  ขึ้นนั้นขึ้นนั้น  เมื่อโครโมโซมแยกออกจากกันแลวจะเมื่อโครโมโซมแยกออกจากกันแลวจะ
มีมีเวสเวสซิซิเคิลเคิลของของกอลกอลไจไจแอพพารากัสแอพพารากัสขนาดประมาณขนาดประมาณ  100100 nm nm ซึ่งมีสารประกอบซึ่งมีสารประกอบ
คารโบไฮเดรตภายในไปเรียงอยูบริเวณที่จะเกิดเซลลคารโบไฮเดรตภายในไปเรียงอยูบริเวณที่จะเกิดเซลล  และจากนั้นและจากนั้นเวสเวสซิซิเคิลเคิลจะจะ
ปลอยคารโบไฮเดรตออกมาตรงบริเวณนั้นกลายเปนผนังเซลลใหมปลอยคารโบไฮเดรตออกมาตรงบริเวณนั้นกลายเปนผนังเซลลใหม  สวนเยื่อหุมสวนเยื่อหุม
เวสเวสซิซิเคิลเคิลจะกลายเปนเยื่อหุมของเซลลใหมจะกลายเปนเยื่อหุมของเซลลใหม





8.8.  ไมโคไมโครบอดี้สรบอดี้ส  ((MicrobodiesMicrobodies))
อวัยวะเหลานีม้ีรูปรางกลมหรอืรีอวัยวะเหลานีม้ีรูปรางกลมหรอืรี  มีเสนผาศูนยกลางมีเสนผาศูนยกลาง  0.20.2--1.51.5  ไมโครเมตรไมโครเมตร

และหอหุมดวยเยื่อหุมและหอหุมดวยเยื่อหุม  11  ชั้นชั้น  ภายในมีเอนไซมอยูภายในมีเอนไซมอยู  เชนเชน  คะคะตาเลสตาเลส
1.1.  เพอรอกซิเพอรอกซิโซมสโซมส  ((PeroxisomesPeroxisomes) ) ซึ่งพบในเซลลพืชซึ่งพบในเซลลพืช  CC33  ทําหนาที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการหายใจในที่ไมมีแสงเกี่ยวกับการหายใจในที่ไมมีแสง  (Photorespiration) (Photorespiration) 
2. 2. ไกลออกซิไกลออกซิโซมสโซมส  ((GlyoxysomesGlyoxysomes) ) ซึ่งพบในเซลลของเอนโดซึ่งพบในเซลลของเอนโดสเปรมสเปรม

หรือพืชใบเลี้ยงที่มีการสะสมไขมันมากหรือพืชใบเลี้ยงที่มีการสะสมไขมันมาก  ๆๆ  ทําหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงไขมันทําหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงไขมัน
ใหเปนคารโบไฮเดรตใหเปนคารโบไฮเดรต



9.9.  ไรโบโซมไรโบโซม  (Ribosome) (Ribosome) 

เกิดอยูเปนอิสระและเกิดรวมอยูกับเยื่อหุมเชนเดียวกับเอนเกิดอยูเปนอิสระและเกิดรวมอยูกับเยื่อหุมเชนเดียวกับเอนโดพลาสมิคโดพลาสมิค
เรเรติติคิวลัมคิวลัม  ไรโบโซมซึ่งรวมเปนกลุมหรือเปนสายโดยมีไรโบโซมซึ่งรวมเปนกลุมหรือเปนสายโดยมี  rRNArRNA  เชื่อมอยูเรียกวาเชื่อมอยูเรียกวา  
โพลีไรโบโซมโพลีไรโบโซม  (Polyribosome) (Polyribosome) หรือโพลีโซมหรือโพลีโซม  ((PolysomePolysome) ) ไรโบโซมทําหนาที่ไรโบโซมทําหนาที่
เกี่ยวของกับการการสังเคราะหโปรตีนเพราะเปนบริเวณที่เกี่ยวของกับการการสังเคราะหโปรตีนเพราะเปนบริเวณที่กรดอะกรดอะมิโนมิโน  
(Amino acid) (Amino acid) ไรโบโซมของไซไรโบโซมของไซโตพลาสตโตพลาสตประกอบดวยประกอบดวย  22 -- subunitssubunits  ซึ่งมีขนาดซึ่งมีขนาด
ใหญและเล็กซึ่งมีใหญและเล็กซึ่งมี  SidimentationSidimentation constant constant ที่ที่  6060 SS  และและ4040 S S ตามลําดับตามลาํดับ



10.10.  ไมไมโครทิวบลูสโครทิวบลูส  ((MicrotuvulesMicrotuvules))
เปนอวัยวะในเซลลพืชซึ่งพบในเซลลพืชในปเปนอวัยวะในเซลลพืชซึ่งพบในเซลลพืชในป  19621962  ประกอยดวยทอตรงประกอยดวยทอตรง  ๆๆ

มักจะอยูรวมเปนกลุมมักจะอยูรวมเปนกลุม  ผนงัประกอบดวยหนวยยอยซึ่งมีรูปรางกลมผนงัประกอบดวยหนวยยอยซึ่งมีรูปรางกลม  1313  หนวยหนวย
โดยเรียงกันมีลักษณะเปนโดยเรียงกันมีลักษณะเปน  helix helix หนวยยอยนี้เปนโปรตีนที่เรียกวาหนวยยอยนี้เปนโปรตีนที่เรียกวา  ทาบูลีนทาบูลีน  
((TabulinTabulin) ) หนาที่ของไมหนาที่ของไมโครทิวบูลลโครทิวบูลลคือคือ  นาํการเคลื่อนที่ของอวัยวะอื่นนาํการเคลื่อนที่ของอวัยวะอื่น  ๆๆ  
ภายในเซลลภายในเซลล  เชนเชน  เวสเวสซิซิเคลิเคลิของของกอลกอลไจไจ  แอพพาราตัสแอพพาราตัส  และเกี่ยวของกับการและเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล  ควบคุมการเรียงตัวของไมโคควบคุมการเรียงตัวของไมโครไฟบริลรไฟบริลของผนังของผนัง
เซลลใหถูกตองเซลลใหถูกตอง  โดยไมโดยไมโครทิวบูลลโครทิวบูลลจะเรียงตัวขนานกับไมโคจะเรียงตัวขนานกับไมโครไฟบริลรไฟบริลเสมอเสมอ
นอกจากนัน้ยังเกี่ยวของกับเซลลที่เคลื่อนที่ไดเพราะเปนสวนประกนอกจากนัน้ยังเกี่ยวของกับเซลลที่เคลื่อนที่ไดเพราะเปนสวนประกอบของอบของ
แฟคเจลลาแฟคเจลลา  (Flagella) (Flagella) และซีเลียและซีเลีย  (Cilia)(Cilia)  ในการแบงเซลลไมในการแบงเซลลไมโครทิวบูลลโครทิวบูลลจะทําจะทํา
หนาที่เปนหนาที่เปน  Spindle fiberSpindle fiber





11. 11. แวคแวคคิวโอคิวโอ  (Vacuole)(Vacuole)

เปนอวัยวะที่มีเยื่อหุมที่เรียกวาโทเปนอวัยวะที่มีเยื่อหุมที่เรียกวาโทโนพลาสตโนพลาสต  ((TonoplastTonoplast) ) ภายในภายในแวคแวคคิวโอคิวโอ    มีมี
เอนไซมหลายชนิดเอนไซมหลายชนิด  เชนเชน  ไฮโดรไลติกไฮโดรไลติก  เอนไซมเอนไซม  (Hydrolytic (Hydrolytic emzymesemzymes) ) นอกจากนั้นนอกจากนั้น
อาจจะสะสมสารอื่นอาจจะสะสมสารอื่น  ๆๆ  เชนเชน  รงครงควัตถุในกลุมวัตถุในกลุมแอนโธแอนโธไซยาไซยานินนิน((AnthocyaninsAnthocyanins) ) ซึ่งมีซึ่งมี
สีแดงสีแดง  มวงมวง  น้ําเงินน้ําเงิน  ชมพูชมพู  และขาวและขาว  เปนตนเปนตน  และยังมีแทนและยังมีแทนนินนิน  (Tannin) (Tannin) โปรตีนโปรตีนและกัมและกัม
(Gum) (Gum) เนื่องจากมีสารประกอบตางเนื่องจากมีสารประกอบตาง  ๆๆ  ละลายหรืออยูละลายหรืออยูในแวคในแวคคิวโอจํานวนมากคิวโอจํานวนมาก  ทําใหทําให
แวคแวคคิวโอสามารถชวยรักษาความเตงของเซลลไวไดและยังชวยใหเซลลขยายคิวโอสามารถชวยรักษาความเตงของเซลลไวไดและยังชวยใหเซลลขยายตัวตัว
ไดดดีวยไดดีดวย





จบบทที่ 1


