
สรุปเนื้อหารายการที่ 3 
เซลล์ ตอนที่ 1 

 
 เซลล์ (Cells) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างต่างๆของ
สิ่งมีชีวิต ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเซลล์ที่มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันจ านวนมาก แต่ในทุกๆเซลล์จะมี
โครงสร้างที่เปน็องค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกัน คือ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และโพรโทพลาสซึม 
 

 
ภาพแสดงข้อแตกต่างระหว่าเซลล์สัตว์ และเซลล์พืช 

 ส่วนประกอบของเซลลส์ามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่ชิดกับผนังเซลลอ์าจมีลักษณะเรียบ หรือพับไปมา เพื่อขยาย

ขนาดเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล ์เรียกว่า มีโซโซม (mesosome) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า "เซลล์คุม" มีหน้าที่
ควบคุม การเข้าออกของน้ า สารอาหาร และอิออนโลหะต่าง ๆ เป็นตัวแสดงขอบเขตของเซลล์ เซลล์ทุกชนิด
ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล ์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)หรือบางครั้งเรียกว่า พลาสมาเมมเบรน (Plasma 
membrane) เป็นเยื่อบาง ๆ ประกอบด้วยสารประกอบสองชนิด คือ ไขมันชนิดฟอสโฟลิปิด(Phospholipid)  
กับ โปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์จะประกอบไปด้วย ไขมัน เป็นส่วนใหญ่เรียงตัว 2 ช้ัน โดยหันส่วนของฟอสเฟส หรือ 
ส่วนที่มีข้ัว (ชอบน้ า) ออกด้านนอก และหันส่วนที่เป็นลิพิด หรือ ส่วนที่ไม่มีข้ัว (ไม่ชอบน้ า) เข้าด้านใน โดยใน
ช้ันฟอสโฟลิพิด (พวกไขมัน) จะมโีปรตีน(Protein) และคลอเลสเทอรอล (Cholesterol) แทรกอยู่ด้วย 
ลักษณะที่แสดงส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นี้ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จึงจะเห็นได ้
  เยื่อหุ้มเซลล์มหีน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบต่าง  ๆภายในเซลล์ไว้ ท าให้แต่ละเซลล์แยกออกจาก
กัน และสามารถท าให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได ้นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable 
membrane) ที่ยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกระหว่างเซลล ์

 
ภาพแสดงองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล ์
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  1.2 ผนังเซลล์ (Cell wall) คือ ช้ันที่ล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล ์ท าหน้าที่เป็นตัวค้ าจุนโครงสร้าง 
ปกป้องเซลล์ และกลไกคัดกรองสาร เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกสุดของเซลล์ พบได้เฉพาะในพืช สาหร่าย รา และ 
แบคทีเรีย แต่ไม่พบในสัตว์และโพรทิสต ์ผนังเซลล์ท าหน้าที่ป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล ์ผนังเซลล์
ของพืชจะมีรูไว้แลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์พืชสองเซลล์ เรยีกว่า พลาสโมเดสมาตา (Plasmodesmata) 
 

 
ภาพแสดงองค์ประกอบของผนังเซลล ์

 
  1.3 สารเคลือบเซลล์ (Cell coat) เป็นสารที่เคลือบเยื่อหุ้มเซลล์ไว้อีกช้ันหนึ่ง ท าหน้าที่
เพิ่มความแข็งแรง ลดการสูญเสียน้ า และท าให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ ในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีสารเคลือบเซลล์
ต่างกันไปด้วย เช่นในเซลล์สัตว์จะเป็นพวกไกลโคโปรตีน ในเห็ด รา จะเป็นพวกไคติน (Chitin) และในได
อะตอม จะเป็นพวกซิลิกา  
 2. ส่วนของโพรโทพลาสซึม (Protoplasm) เป็นสารกึ่งของเหลวอยู่ภายในของเซลลท์ั้งหมด เป็น
ส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง  ๆภายในเซลล์ เช่น การเจริญและ
การด ารงชีวิตของเซลล ์เราสามารถแบ่งโพรโทพลาสซึมออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ไซโทรพลาสซึม 
(Cytoplasm) และ นิวเคลียส (Nucleus) 
  2.1 ไซโทรพลาสซึม (Cytoplasm) คือ ส่วนของโพรโทพลาสซึมที่อยู่นอกนิวเคลียส ซึ่ง
ภายในไซโทรพลาสซึม ประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ออร์แกเนลล์ (Organell) เป็นองค์ประกอบที่ท าหน้าที่คล้ายอวัยวะของเซลล์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองชนิด ดังต่อไปนี ้
  1. ออร์แกแนลลท่ี์มีเยื่อหุ้ม (Membrane bounded organell)ได้แก่ 

          1. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นออร์แกแนลลท์ี่มีรูปร่างกลมรีคล้ายรูปไข่ 
โครงสร้างของไมโทคอนเดรียจะมีเมมเบรนหุ้ม 2 ช้ัน โดยช้ันนอกจะเรียงเรียบ แต่ช้ันในจะพับทบไปมาเข้าด้าน
ใน เรียกว่า คริสตี (Cristae) นอกจากนี้ภายในไมโทคอนเดรียมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิด 
เรียกว่า เมทริกซ์ (Matrix) โดยหน้าที่ของไมโทรคอนเดรียเปรียบว่าเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ เพราะ มีเอม
ไซม์ที่ส าคัญที่ใช้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ และยังมีการพบเอมไซม์ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
อิเลคตรอน (Electron transport chain) บนคริสตีของเยื่อหุ้มช้ันใน 

จ านวนของไมโทคอนเดรียจะมีมากในเซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูง นอกจากนี้ไมโทคอนเดรียยังมี DNA 
เป็นของตัวเองท าให้เพิ่มจ านวนและสังเคาระห์โปรตีนได้เองอีกด้วย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C


 
 

ภาพแสดงองค์ประกอบของไมโทคอนเดรีย 
 

2. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum) หรือเรียกย่อๆว่า ER เป็นออร์
แกแนลล์ที่มผีนังบาง 2 ช้ัน มีความหนาน้อยกว่าเยื่อหุ้มเซลล ์โครงสร้างเป็นระบบท่อเช่ือมประสานกัน 
นอกจากนี้ส่วนของท่อยังติดต่อกับเยื่อหุ้มเซลล์ เยือ่หุ้มนิวเคลียสและกอลจิบอดีอีกดว้ย สามารถแบ่งเอนโดพ
ลาสมิกเรติคูลัมได้เป็น 2 ชนิด คือ 

2.1 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ (Smooth endoplasmic reticulum) หรือ 
SER เป็นชนิดที่ไม่มีไรโบโซมเกาะ พบมากในเซลล์ที่มีหน้าที่ก าจัดสารพิษ และสร้างสารสเตอรอยด์ จึงพบใน
เซลล์ทีต่่อมหมวกไต  เซลลค์อร์ปัสลูเทียมในรังไข่ และในเซลล์ของตับ และยังท าหน้าที่ คือ ล าเลียงสารต่างๆ 
เช่น RNA ไขมัน โปรตีน เนื่องจากผนังของ ER ยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่บางชนิด รวมทั้ง ไขมัน 
เอนไซม์ และโปรตีนผ่านเข้าออกได้ จึงเป็นทางผ่านของสาร และเกลือแร่เข้าไปกระจายทั่วเซลล์ รวมทั้งสาร
ต่างๆ ยังอาจสะสมไว้ใน ER อีกด้วย และการขับของเสีย ออกจากเซลล์ โดยผ่านทาง ER เรียกว่า เอกโซไซโท
ซิส (exocytosis)  

2.2 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ (Rough endoplasmic reticulum) หรือ RER  
เป็นชนิดที่มีไรโบโซมมาเกาะ ท าหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน 

 

 
 

ภาพแสดงองค์ประกอบของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 
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3. กอลจิบอด ี(Golgi body) หรือ กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi complex) หรือ กอลจิแอพ
พาราตัส (Golgi apparatus) เป็นออร์แกแนลล์ที่มีลักษณะเป็นทุกแบนๆซ้อนกันเป็นช้ัน ท าหน้าที่เก็บสะสม
สารที่เซลล์สร้างขึ้นก่อนจะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสารพวกโปรตีน นอกจากนี้กอลจิบอดียัง
ท าหน้าที่ตัดแต่งโปรตีนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย 

 

 
 

ภาพแสดงองค์ประกอบของกอลจิบอด ี
 

4. ไลโซโซม (Lysosome) ไลโซโซม เป็นออร์แกแนลล์ ที่มีเมมเบรนห่อหุ้ม เพียงช้ันเดียว 
ซึ่งไม่ยอมให้เอนไซม์ตา่งๆ ผ่านออก แต่เป็นเยื่อที่สลายตัว หรือรั่วได้ง่าย เมื่อเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ หรือ
ขณะที่มีการเจริญเติบโต เยื่อหุ้มนี้มีความทนทาน ต่อปฏิกิริยาการย่อยของเอนไซม์ ที่อยู่ภายในได ้เป็นออร์
แกแนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น ส่วนมากจะพบในเซลล์ฟาโกไซต์ (Phagocytic cell) เช่น เซลล์เม็ด
เลือดขาว เป็นต้น นอกจากนี้ภายในไลโซโซมยังประกอบไปด้วยเอมไซม์หลายชนิดที่ท าหน้าที่ในการย่อยสาร
ต่างๆ เช่น หางของลูกอ๊อด เช้ือโรค หรือเซลล์ที่ตายแล้ว เป็นต้น 
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5. แวคิวโอล (Vacuole) เป็นช่องๆ ล้อมรอบด้วยเมมเบรนชนิดเยื่อยูนิตช้ันเดียว อยู่ภายใน
เซลลย์ูแคริโอต (eukaryotic cell) บางชนิด พบในเซลล์พชืส่วนใหญ่และสัตว์หลายชนิด โดยแวคิวโอลในสัตว์
มักเล็กกว่าในพืช แวคิวโอลสามารถท าหน้าที่เป็นที่เก็บ หลั่ง และถ่ายของเหลวภายในเซลล์ สามารถแบ่งแวคิว
โอลได้ 3 ชนิด ดังนี ้

 5.1 แซปแวคิวโอล (Sap vacuole) พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น ท าหน้าที่สะสมสี น้ าตาล 
กรดอะมิโนและผลึกสารพิษในเซลล์ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C


 5.2 ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) พบในพวกโพรโทซัว เช่น อะมีบา นอกจากนี้ยังพบใน
เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ฟาโกไซต์เมื่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีท าการกินแบบฟาโกไซโทซิส 
(Phagocytosis) จะเกิดการสร้างเป็นฟูดแวคิวโอลข้ึน 

 5.3 คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว พวก
อะมีบาและพารามิเซียม ท าหน้าที่ขจัดน้ าส่วนเกินและของเสียออกจากเซลล์ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ควบคุม
สมดุลน้ าภายในเซลล์อีกด้วย 

 

 
ภาพแสดงองค์ประกอบของแวคิโอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบบทที ่3 
เรื่อง เซลล์ ตอนท่ี 1 

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล ์
 1. เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์   
 2. ห่อหุ้มองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ไว้ 
 3. เกี่ยวข้องกับการคงรูปของเซลล ์และเป็นทางผ่านของสารระหว่างเซลล์ 
 ก. 1 เท่านั้น  ข. 1, 2   ค. 2, 3   ง. ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล ์
 ก. ฟอสโฟลิพิด  ข. คอลเลสเตอรอล ค. คาร์โบไฮเดรต  ง. คลอโรฟิลล ์
3. ข้อใดต่อไปนี้บ่งบอกถึงการจัดเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ได้ถูกต้อง 
 ก. หันช้ันที่มีข้ัวออกด้านนอก และหันช้ันที่ไม่มีข้ัวเข้าด้านใน 
 ข. หันช้ันที่มีข้ัวออกเข้าด้านใน และหันช้ันที่ไม่มีข้ัวด้านนอก 
 ค. หันทั้งส่วนที่มีข้ัวและไม่มีข้ัวออกด้านนอก 
 ง. หันทั้งส่วนที่มีข้ัวและไม่มีข้ัวเข้าด้านใน 
4. ข้อใดต่อไปนี้มีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable membrane) 
 ก. กอลจิบอดี  ข. ไรโบโซม  ค. เยื่อหุ้มเซลล์  ง. เซนทริโอล 
5. รูที่พบบนผนังเซลลข์องพืช เรียกว่าอะไร 
 ก. Plasma membrane  ข. Plasmodesmata ค. Plastid ง. Plasmodium 
6. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ไม่มผีนังเซลล์ (Cell wall) 
 ก. พืช   ข. สาหร่าย  ค. พารามีเซียม  ง. รา 
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของสารเคลือบเซลล์ (Cell coat) 
 1. เพิ่มความแข็งแรง    

2. ลดการสูญเสียน้ า   
3. สังเคราะห์โปรตีน 

 ก. 1 เท่านั้น  ข. 1, 2   ค. 2, 3   ง. ถูกทุกข้อ 
8. ข้อใดจัดเป็นสารเคลือบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกไดอะตอม (Diatom) 
 ก. ซิลิกา   ข. อะลูมิเนียม  ค. แคลเซียม  ง. แมกนีเซียม 
9. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นส่วนของโพรโทพลาสซึม 
 1. ไซโทรพลาสซึม    

2. นิวเคลียส   
3. เยื่อหุ้มเซลล ์

 ก. 1 เท่านั้น  ข. 1, 2   ค. 2, 3   ง. ถูกทุกข้อ 
10. ไมโทคอนเดรียมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งใดต่อไปนี ้
 ก. วงกลม  ข. สี่เหลี่ยม  ค. วงรี   ง. สามเหลี่ยม 
11. ออร์แกแนลล์ใดต่อไปนีท้ าหน้าที่ส าคัญต่อกระบวนการหายใจระดับเซลล ์
 ก. นิวเคลียส     ข. กอลจิบอด ี   
 ค. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม   ง. ไมโทคอนเดรีย 
 



12. ส่วนใดของไมโทคอนเดรียที่เรียกว่าคริสตี (Cristae) 

 
ก. 1  ข. 2  ค. 3  ง. 4 

13. ออร์แกแนลล์ใดจะมีจ านวนมากในเซลล์ที่ต้องการใช้พลังงานสูง เช่น เซลล์ตับและเซลล์อสุจิ  
 ก. ไลโบโซม    ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม  
 ค. ไมโทคอนเดรีย   ง. ไรโบโซม 
14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของไมโทคอนเดรีย 
 ก. เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงาน  ข. เกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล ์  
 ค. มี DNA เป็นของตัวเอง   ง. มีเอมไซม์ส าหรับย่อยสิ่งแปลกปลอม 
15. ออร์แกแนลล์ใดต่อไปนี้มีโครงสร้างเป็นท่อเช่ือมประสานกัน 
 ก. นิวเคลียส    ข. กอลจิบอด ี   
 ค. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม  ง. ไมโทคอนเดรีย 
16. ข้อใดคือหน้าที่ของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ 
 1. สังเคราะหแ์ละล าเลียงลิพิดและสเตอรอยด์ฮอร์โมน 
 2. ตัดแต่งโปรตีนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการท างาน 
 3. ย่อยสลายสารต่าง  ๆ
 ก. 1 เท่านั้น  ข. 1, 2  ค. 2, 3  ง. ถูกทุกข้อ 
17. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดหยาบจะท างานร่วมกับออร์แกแนลล์ใดเพื่อสังเคราะห์โปรตีน 
 ก. ไลโซโซม  ข. กอลจิบอด ี ค. ไมโทคอนเดรีย ง. ไรโบโซม 
18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของกอลจิบอดี (Golgi body) 
 ก. มีลักษณะคล้ายรูปไข่    ข. มีลักษณะเป็นทุกแบนๆซ้อนกัน 
 ค. มีเยื่อหุ้มสองช้ัน โดยช้ันในจะพับไปมา  ง. มีรงควัตถุบรรจุอยู ่
19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่หรือคุณสมบัติของกอลจิบอด ี
 ก. เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้นมาก่อนจะปล่อยออกนอกเซลล ์
 ข. ภายในมีโปรตีนบรรจุอยู่ 
 ค. มีเยื่อหุ้มสองช้ัน โดยช้ันในจะพับไปมา   
 ง. ตัดแต่งโปรตีนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการท างาน 
20. ออร์แกแนลล์ใดต่อไปนี้สามารถพบได้เฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น 
 ก. ไรโบโซม ข. กอลจิบอด ี   ค. เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ง. ไลโซโซม 
21. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของไลโซโซม 
 ก. สามารถย่อยหางลูกอ๊อด   ข. สามารถก าจัดเช้ือโรคได้ 
 ค. สามารถสังเคราะห์ลิพิดได้   ง. สามารถท าลายเซลล์ที่ตายแล้วได ้



22. แวคิวโอลชนิดใดต่อไปนี้พบเฉพาะในพืชเท่านั้น 
 ก. แซปแวคิวโอล     ข. ฟูดแวคิวโอล 
 ค. คอนแทรกไทล์แวคิวโอล   ง. แก๊สวคิวโอล 
23. คอนแทรกไทล์แวคิวโอลที่พบในอะมีบาและพารามีเซียมท าหน้าที่อย่างไร 
 ก. ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที ่
 ข. ขจัดน้ าและของเสียส่วนเกินออกจากเซลล์ 
 ค. เก็บสะสมพวกแป้งและไขมัน  
 ง. ย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเซลล ์
24. เซลล์ใดต่อไปนี้มี Lysosome มากที่สุด 
 ก. เซลล์ตับ ข. เซลล์ที่ไต ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว ง. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ 
25. ถ้าน าเซลล์ชนิดหนึ่งมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่ามีไมโทคอนเดรียอยู่ในไซโทพลาสซึม
เป็นจ านวนมาก เซลล์เหล่านนี้น่าจะน ามาจากเนื้ออวัยวะส่วนใด 
 ก. สมอง  ข. ปอด  ค. หัวใจ   ง. ตับ 
26. จากภาพ ส่วนที่ลูกศรช้ีคืออะไร 

   
ก. Cell wall     
ข. Cell plasma   
ค. Nucleus    
ง. Chloroplast 
 
 

27. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
 ก. แซปแวคิวโอลพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น 
 ข. ฟูดแวคิวโอลเกี่ยวข้องกับการกินอบบฟาโกไซโทซสิ 
 ค. แซปแวคิวโอลท าหน้าเก็บสะสมสี น้ าตาล โปรตีน 
 ง. สามารพบคอนแทรกไทล์แวคิวโอลได้ในเซลล์เม็ดเลือดขาว 
28. สิ่งใดต่อไปนี้ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดหยาบและเรียบ 
 ก. สี    ข. ไรโบโซม 
 ค. เยื่อหุ้ม   ง. การใช้พลังงาน 
29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ช่ือที่ใช้เรียก กอลจิ (Golgi) 
 ก. กอลจิคอมเพล็กซ์  ข. กอลจิเวลสิคัล 
 ค. กอลจิบอดี   ง. กอลจิแอพพาราตัส 
30. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารเคลือบเซลล ์
 ก. ไคติน    ข. ไกลโคโปรตีน 
 ค. ซิลิกา    ง. ฟอสโฟลิพิด 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบบทที ่3 
เรื่อง เซลล์ ตอนท่ี 1 

1. ค 2. ง 3. ก 4. ค 5. ข 6. ค  7. ข 8. ก 9. ข 10. ค 11. ง 12. ก 
13. ค 14. ง 15. ค 16. ก 17. ง 18. ข 19. ค 19. ค 20 ง 21. ค 22. ก 23. ข   
24. ค 25. ง 26. ก 27. ง 28. ข 29. ข 30. ง 
  
1. เฉลย ข้อ ค. เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าที่เป็นห่อหุ้มองค์ประกอบต่างๆภายในเซลล์และสามารถท าให้

เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้จึงตอบข้อ 2 และ 3 ส่วนข้อที่ 1 ไมโทคอนเดรียท าหน้าที่สร้างพลังงาน ให้แก่เซลล์ 
 
2. เฉลย ข้อ ง. คลอโรฟิลล์  ข้อ 1-3 ต่างเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด ยกเว้นข้อที่ 4 ที่พบใน
ออร์แกแนลล์คลอโรพลาสเท่านั้น 
 
3. เฉลย ข้อ ก. หันชั้นท่ีมีขั้วออกด้านนอก และหันชั้นท่ีไม่มีขั้วเข้าด้านใน โดยปกติแล้วการจัดเรียงตัวของ
เยื่อหุ้มเซลล์จะหันช้ันที่มีข้ัวออกด้านนอก และหันช้ันที่ไม่มีข้ัวเข้าด้านในเพราะภายนอกเซลล์มีน้ าเป็น
ส่วนประกอบใหญ่ซึ่งมีขั้วเช่นกัน จึงต้องมีการหันส่วนมีข้ัวออกด้านนอก 
 
4. เฉลย ข้อ ค. เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์มีความสามารถพิเศษในการยอมหรือไม่ยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้า
ออกได้ ซึ่งคุณสมบัติแบบนี้เราจะเรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์มีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่าน 
 
5. เฉลย ข้อ ข. Plasmodesmata รูที่พบที่ผนังเซลล์ เรียกว่า พลาสโมเดสมาตา(Plasmodesmata) ซึ่งท า
หน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์พืชสองเซลล ์
 
6. เฉลย ข้อ ค. พารามีเซียม โดยปกติแล้วผนังเซลล์พบได้เฉพาะในพืช สาหร่าย รา และ แบคทีเรีย ส่วนใน
พารามีเซียมมีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้น 
 
7. เฉลย ข้อ ข. หน้าที่ของสารเคลือบเซลล์ คือ เพิ่มความแข็งแรง ลดการสูญเสียน้ า และท าให้เซลล์คงรูปอยู่
ได้ซึ่งตรงกับ 1 และ 2 ส่วนข้อ 3 การสังเคราะห์โปรตีนเป็นหน้าที่ของไรโบโซม 
 
8. เฉลย ข้อ ก. ซิลิกา นักวิทยาศาสตร์ท าการศึกษาองค์ประกอบของสารเคลือบเซลล์ในไดอะตอมพบว่าเป็น
พวกซิลิกา 
 
9. เฉลย ข้อ ข. เป็นส่วนที่อยู่ภายในเซลล์หุ้มเซลล์ทั้งหมด เราสามารถแบ่งโพรโทพลาสซึมออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ไซโทรพลาสซึม (Cytoplasm) และ นิวเคลียส (Nucleus) ท าให้ 1 และ 2 ถูก 
 
10. เฉลย ข้อ ค. ไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกแนลล์ที่มีรูปร่างกลมรีคล้ายรูปไข่ นอกจากนี้ยังเป็นออร์แกแนลล์ที่
มีเยือ่หุ้มสองช้ันอีกด้วย 
11. เฉลย ข้อ ง. ในการหายใจระดับเซลล์ (Cellular respiration) ต้องอาศัยเอมไซม์และกระบวนการขนส่ง
อิเลคตรอน (Electron transport chain) ที่พบเฉพาะในไมโทคอนเดรีย 



12. เฉลย ข้อ ก. คริสตีเป็นส่วนเยื่อหุ้มช้ันในของไมโทคอนเดรีย ที่มีการพับทบไปมาเข้าด้านใน ซึ่งบนครีสตียัง
มีตัวรับอิเลคตรอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานอีกด้วย 
 
13. เฉลย ข้อ ค. ไมโทคอนเดรีย เนื่องจากไมโทรคอนเดรียท าหน้าที่หลักในกระบวนการสร้างพลังงาน 
เพราะฉะนั้นเซลล์ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานสูง จึงต้องมีการสร้างออร์แกแนลล์ชนิดนี้เป็นจ านวนมาก 
 
14. เฉลย ข้อ ง. มีเอมไซม์ส าหรับย่อยสิ่งแปลกปลอม ไมโทรคอนเดรียท าหน้าที่หลักในเรื่องการสร้าง
พลังงานผ่านกระบวนการหายใจระดับเซลล์ นอกจากนี้ไมโทคอนเดรียยังมี DNA ที่เป็นเป็นของตัวเอง  
จึงสามารถเพิ่มจ านวนและสังเคราะห์โปรตีนได้เอง ส่วนออร์แกแนลล์หลักที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสิ่ง
แปลกปลอม คือ ไลโซโซม 
 
15. เฉลย ข้อ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum) หรือเรียก
ย่อๆว่า ER เป็นออร์แกแนลล์ที่มีโครงสร้างเป็นระบบท่อเช่ือมประสานกัน นอกจากนี้ส่วนของท่อยังติดต่อกับ
เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียสและกอลจิบอดีอีกด้วย  
 
16. เฉลย ข้อ ก. หน้าที่หลักของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ คือ การสังเคราะห์และล าเลียงลิพิดและส
เตอรอยด์ฮอร์โมน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รองในการก าจัดสารพิษ (Detoxification) อีกด้วย 
 
17. เฉลย ข้อ ง. ไรโบโซม การท างานร่วมกันระหว่างเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดหยาบและไรโบโซมจะท าให้
เกิดการสังเคราะห์โปรตีนข้ึน โดยปกติแล้วไรโบโซมจะเกาะอยู่บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ท าให้เวลาเราส่อง
กล่องจุลทรรศน์เห็นเป็นผิวหยาบหรือขรุขระ นักวิทยาศาสตร์จึงเรียกออร์แกแนลล์ที่มีไรโบโซมเกาะว่า  
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดหยาบ 
 
18. เฉลย ข้อ ข. มีลักษณะเป็นทุกแบนๆซ้อนกัน ลักษณะของกอลจิบอดี (Golgi body) หรือ กอลจิ
คอมเพลกซ์ (Golgi complex) หรือ กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) จะเป็นออร์แกแนลล์ที่มีลักษณะ
เป็นทุกแบนๆซ้อนกันเป็นช้ัน  ๆ
 
19. เฉลย ข้อ ค. มีเยื่อหุ้มสองชั้น โดยชั้นในจะพับไปมา กอลจิบอดีมีเยื่อหุ้มช้ันเดียว หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้นมาก่อนจะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกโปรตีน นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่ตัดแต่งโปรตีนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการท างาน ส่วนในข้อ ค ออรแ์กแนลล์ที่มีเยื่อหุ้มสองช้ัน โดย
ช้ันในจะพับไปมา คือ ไมโทคอนเดรีย 
 
20. เฉลย ข้อ ง. ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกแนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น ส่วนมากจะพบใน
เซลล์ฟาโกไซต์ (Phagocytic cell) เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว 
 
21. เฉลย ข้อ ค. สามารถสังเคราะห์ลิพิดได ้โดยปกติแล้วออร์แกแนลล์ที่สามารถสังเคราะห์ลิพิดได้ คือ  
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ ส่วนหน้าที่ของไลโซโซมนั้น จะเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารต่างๆ เช่น 
หางของลูกอ๊อต เช้ือโรค เซลล์ที่ตายแล้ว เป็นต้น 



22. เฉลย ข้อ ก. แซปแวคิวโอล แซปแวคิวโอลเท่านั้นที่พบในเฉพาะในพืช โดยหน้าที่ของแซปแวคิวโอล คือ 
สะสมสี น้ าตาล กรดอะมิโนและผลึกสารพิษ 
 
23. เฉลย ข้อ ข. ขจัดน้ าและของเสียส่วนเกินออกจากเซลล ์คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) 
ที่พบในอะมีบาและพารามิเซียม จะท าหน้าที่ขจัดน้ าส่วนเกินและของเสียออกจากเซลล์ นอกจากนีย้ังท าหน้าที่
ควบคุมสมดุลน้ าภายในเซลล์อีกด้วย 
24. เฉลย ข้อ ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) เป็นเซลล์ที่มีไลโซโซมจ านวนมาก เพราะเซลล์เม็ด
เลือดขาว ท าหน้าที่กินเช้ือโรค และเอมไซม์ภายในไลโซโซมจะท าลายเช้ือโรคเหล่าน้ีอีกด้วย 
 
25. เฉลย ข้อ ง. ตับ เนื่องจากตับมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการแมแทบอลิซึมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน จึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานจ านวนมาก ท าให้มีไมโทคอนเดรียมากด้วย 
 
26. เฉลย ข้อ ก. Cell wall ภาพที่ลูกศรช้ี คือ ผนังเซลล ์หรือ Cell wall ซึ่งผนังเซลล์สามารถพบได้ในพืช 
สาหร่าย รา และ แบคทีเรียเท่านั้น 
 
27. เฉลย ข้อ ง. สามารพบคอนแทรกไทล์แวคิวโอลได้ในเซลล์เม็ดเลือดขาว เราไม่สามารถพบคอนแทรก
ไทล์แวคิวโอลได้ในเซลล์เม็ดเลือดขาว เพราะคอนแทรกไทด์แวคิวโอลสามารถพบได้ในอะมีบา และพารามี
เซียม แต่เราสามารถพบฟูดแวคคิวโอลได้ในเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งท าหน้าที่หลักในการท าลายเช้ือโรค  
 
28. เฉลย ข้อ ข. ไรโบโซม ถือเป็นสิ่งส าคัญในการแยกความแตกต่างระหว่างเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิด
หยาบและเรียบ เนื่องจากเราไม่สารถพบไรโบโซมในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบ แต่จะพบไรโบโซม
เกาะอยุ่บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดหยาบเท่านั้น  
 
29. เฉลย ข้อ ข. กอลจิเวลสิคัล กอลจิบอดี (Golgi body) กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi complex) และ  
กอลจิแอพพาราตัส (Golgi apparatus) ต่างล้วนแล้วแต่เป็นช่ือที่ใช้ในการเรียกออร์แกแนล กอลจิ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นถุงแบนๆซ้อนทับกันเป็นช้ัน  ๆ
 
30. เฉลย ข้อ ง. ฟอสโฟลิพิด ไม่ใช่สารเคลอืบเซลล์ แต่ฟอสโฟลิพิดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์ 
(Plasma membrane) ซึ่งฟอสโฟลิพิดน้ีจะเรียงตัวเป็นสองช้ัน เรียกว่า Phospholipid bilayer 
 


