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การศึกษาเซลล์
 ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ท าให้สามารถเหน็
รายละเอียดโครงสร้างของเซลล์

 ศึกษาด้วยวธีิแยกชิน้ส่วนของเซลล์โดยการเหวี่ยง
ด้วยความเร็วที่ต่างๆกัน organelles ที่แยกออกมา
สามารถน าไปศกึษาโครงสร้างและหน้าที่ของมัน



The size range 

of cells

ชนิดของเซลล์ เส้นผ่าศูนย์กลาง

Myoplasmas

แบคทเีรีย

ส่วนใหญ่ของ
eukaryotic cell

0.1 - 1.0 ไมครอน

 1.0 - 10.0 ไมครอน

10.0 - 100.0 
ไมครอน



Different Types of Light Microscope: A Comparison

Human Cheek Epithelial Cells

Brightfield 

(unstained 

specimen)

Brightfield 

(stained 

specimen)

Fluorescene

Phase-contrast

Differential-

interference-

contrast 

(Nomarski)

Confocal



Electron micrographs

Transmission electron 

micrographs (TEM)

Scanning electron 

micrographs (SEM)



Cell Fractionation
วิธีการแยกชิน้ส่วนของเซลล์ท าได้โดยการเหวี่ยงด้วยความเร็วที่

ต่างๆกัน organelles ที่แยกออกมาสามารถน าไปศึกษาโครงสร้าง
และหน้าที่ของมัน



Prokaryotic and Eukaryotic cell

สิ่งมีชีวติประกอบด้วยเซลล์ เซลล์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. prokaryotic cell 

2. eukaryotic cell 

มีโครงสร้างแตกต่างกัน ดัง้นี ้



Prokaryotic cell

(pro=before; karyon=kernel)

พบเฉพาะใน Kingdom Monera

ไม่มีนิวเคลียสแท้จริง, ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

สารพนัธุกรรมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า nucleoid

ไม่มี organelles ที่มีเยื่อหุ้ม



A prokaryotic cell



พบใน Kingdoms Protista, Fungi, Plante และ
Animalia

มีนิวเคลียสที่แท้จริง, หุ้มด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียส

สารพันธุกรรมอยู่ในนิวเคลียส

ภายใน cytoplasm ประกอบด้วย cytosol และมี
organelles ที่มีเยื่อหุ้ม

Eukaryotic cell

(eu=true; karyon=kernel)

Cytoplasm = บริเวณภายในเซลล์ทั้งหมด ยกเว้นส่วนของนิวเคลยีส
Cytosol = สารกิง่ของเหลงภายใน cytoplasm



Geometric relationships 

explain why most cell are 

microscopic



ขนาดของเซลล์มีข้อจ ากัดโดย
 เซลล์ที่มีขนาดเล็กจะต้องมีขนาดที่สามารถบรรจุ DNA ไรโบ
โซม เอนไซม์ และองค์ประกอบภายในเซลล์ที่ส าคญัเพยีงพอที่จะ
ควบคุมเมตาบอริซมึเพื่อการด ารงอยู่ของเซลล์ได้

 เซลล์ที่มีขนาดใหญ่จะต้องมีพืน้ผิวเซลล์เพยีงพอส าหรับการ
แลกเปล่ียนก๊าซออกซเิจน สารอาหาร และของเสียภายในเซลล์
แม้ว่าเซลล์ขนาดใหญ่มีพืน้ที่ผิวมากกว่าเซลล์ขนาดเล็กก็จริง แต่
เซลล์ขนาดใหญ่ก็มีอัตราส่วนของพืน้ที่ผิวต่อปริมาตรน้อยกว่าเซลล์
ขนาดเล็กที่มีรูปร่างเซลล์เหมือนกัน ดังนัน้อัตราส่วนของพืน้ที่ผิว
เซลล์ต่อปริมาตรจะเป็นตวัก าหนดขนาดของเซลล์



The plasma membrane



ความส าคัญของการแบ่งส่วนย่อยภายในไซโตพลาสซึม

ภายในไซโตพลาสซมึของ eukaryotic cell 

มีความซับซ้อนในเร่ืองโครงสร้างเพื่อให้อัตราส่วนของ
พืน้ที่ผิวต่อปริมาตรพอเหมาะต่อความต้องการในการ
ท างานของเซลล์ โดยมีเยื่อภายในเซลล์ (internal 

membrane) ซึ่งมีบทบาทส าคัญ คือ



 แบ่งไซโตพลาสซึมเป็นส่วนย่อยๆ (compartment)

 ภายในส่วนย่อยๆแต่ละส่วนมีของเหลวหรือโปรตนีที่
เฉพาะเจาะจงต่อปฏกิิริยาชีวเคมีที่แตกต่างกัน

 มีบทบาทส าคัญต่อการเกิดเมตาบอริซึมของเซลล์ เพราะที่เยื่อมี
เอนไซม์หลายชนิดเป็นส่วนประกอบอยู่

 ภายในส่วนย่อยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งมีความ
เฉพาะเจาะจงต่อกระบวนการเมตาบอริซึม

กระบวนการเมตาบอริซึมแต่ละอย่างสามารถด าเนินไปได้
พร้อมๆกันภายในเซลล์เดียวกัน โดยไม่เกิดการรบกวนซึ่งกันและ
กัน



An animal cell



A plant cell



นิวเคลียส (nucleus)

เป็นออร์แกเนลล์ขนาดใหญ่ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
แยกออกจากไซโตพลาสซมึในเซลล์พวกยูคาริโอต ภายใน
บรรจุยีนซึ่งควบคุมการท างานของเซลล์ มีขนาดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 5 ไมครอน



The nucleus 

and the 

envelope



Nuclear envelope มีลักษณะดงันี ้

เป็นเยื่อ 2 ชัน้ มีช่องว่างตรงกลางกว้างประมาณ 20-40 nm 

มีรู (nuclear pores) แทรกอยู่ทั่วไป เป็นทางให้สารต่างๆ
โดยเฉพาะ rRNA, mRNA และ nucleoprotein ผ่านเข้า
ออกได้

  ผิวด้านในของเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีชัน้บางๆของโปรตนียดึตดิอยู่
ความส าคัญของชัน้นีย้ังไม่ทราบแน่ชัด อาจช่วยรักษารูปทรงของ
นิวเคลียส

 ภายในนิวเคลียสบรรจุสารพันธุกรรมที่อยู่ในรูปของโมเลกุล
DNA ที่จับกับโมเลกุลของโปรตีน เป็นโครโมโซม



Nucleolus 

มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กในนิวเคลียส ใน
หน่ึงเซลล์อาจมีหน่ึงหรือสองเม็ด มองเหน็ชัดขณะเซลล์ไม่
มีการแบ่งตัว ประกอบด้วย nucleolar organizers 

และ ribosome ที่ก าลังสร้างขึน้ nucleolus ท า
หน้าที่สร้าง ribosome 

(nucleolar organizers เป็นส่วนพเิศษของ
โครโมโซมที่มียีนที่เกี่ยวกับการสร้าง ribosome อยู่
หลายชุด)



นิวเคลียสท าหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตนีในไซโตพลาสซึม

Messenger RNA (mRNA) transcribed in the nucleus

from DNA instructions



Passes through nuclear pores into cytoplasm



Attaches to ribosomes where the genetic message

is translated into primary structure



Ribosomes

เป็น organelles ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม ท าหน้าที่สร้างโปรตนี มี 2 ส่วนย่อย
(subunit) สร้างจาก nucleolus  ในเซลล์ที่มีการสร้างโปรตนีสูงจะพบว่า
มี nucleolus และ ribosome เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่นในเซลล์ตับ
ของคนมี ribosome จ านวนมากและมี nucleolus ที่เด่นชัดมาก



Ribosome มี 2 ชนิดคือ

1. free ribosomes ท าหน้าที่สร้างโปรตนีที่ใช้ใน
cytosol เช่น เอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอริซึมใน
cytoplasm 

2. bound ribosomes เป็น ribosome ที่เกาะอยู่
ด้านผิวนอกของ ER ท าหน้าที่สร้างโปรตนีที่จะถูกส่งต่อไปรวมกับ
organelles อื่นๆ และโปรตนีที่จะถูกส่งออกไปใช้นอกเซลล์ ใน
เซลล์ที่สร้างโปรตีน เช่น เซลล์ตับอ่อนหรือต่อมอ่ืนที่สร้างน า้ย่อย
จะมี bound ribosomes เป็นจ านวนมาก



The Endomembrane system

ประกอบด้วย

1. Nuclear envelop

2. Endoplasmic reticulum

3. Golgi apparatus

4. Lysosomes

5. Vacuoles

6. Plasma membrane



Endoplasmic reticulum (ER)
(Endoplasmic = อยู่ในไซโตพลาสซมึ, 

reticulum = ร่างแห)

เป็น organelles ที่มีเยื่อหุ้ม มี
ลักษณะเป็นท่อแบนหรือกลม กระจายอยู่ใน
cytosol ช่องภายในท่อเรียกว่า cisternal 

space  ซึ่งท่อนีม้ีการเช่ือมตดิต่อกับช่องว่าง
ที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มนิวเคลียสชัน้นอกและ
ชัน้ในด้วย



ER มี 2 ชนิด คือ

1. Rough endoplasmic reticulum (RER)

มีไรโบโซมเกาะตดิอยู่ที่เยื่อหุ้มด้านนอกท าให้มองเหน็ขรุขระ ท า
หน้าที่สร้างโปรตีนที่ส่งออกไปนอกเซลล์ (secondary 

protein) โดยไรโบโซมที่เกาะอยู่นีส้ร้างโปรตนี แล้วผ่านเยื่อของ
ER เข้าไปใน cisternal space แล้วหลุดออกไปจาก ER 

เป็น transport vesicle ส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์โดยตรง
หรือน าไปเชื่อมกับเยื่อของ Golgi complex  เพื่อเพิ่ม
คาร์โบไฮเดรตแก่โปรตนีที่สร้างขึน้กลายเป็น glycoprotein 

ก่อนส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์



2. Smooth endoplasmic reticulum (SER)

•ไม่มีไรโบโซมมาเกาะที่เยื่อหุ้มด้านนอก จงึมองเหน็เป็นผิว
เรียบๆ ท่อของ SER เช่ือมตดิต่อกับ RER ได้

•SER ไม่เกี่ยวกับการสร้างโปรตนี ส่วนใหญ่มีความส าคัญ
เก่ียวกับการสร้างฮอร์โมนชนิดสเตอรอยด์ และไขมัน

•ลดความเป็นพษิของสารพษิ

•ในเซลล์กล้ามเนือ้ SER ท าหน้าที่ควบคุมการเก็บและปล่อย
แคลเซี่ยมเพื่อควบคุมการท างานของเซลล์กล้ามเนือ้ เป็นต้น



The Golgi apparatus



Golgi complex

มีลักษณะเป็นถุงแบนหลายถุงเรียงซ้อนกัน เรียกว่า
Golgi cisternar บริเวณตรงกลางเป็นท่อแคบและปลายสอง
ข้างโป่งออก และมีกลุ่มของถุงกลม (vesicles) อยู่รอบๆ
Golgi complex มีโครงสร้างที่เป็น 2 หน้า คือ cis face 

และ trans face ที่ท าหน้าที่รับและส่ง cis face เป็นส่วนของ
ถุงแบนที่นูนอยู่ใกล้กับ ER transport vesicles ที่ถูกสร้าง
มาจาก RER เคล่ือนที่เข้ามารวมกับ Golgi complex 

ทางด้าน cis face ส่วน trans face เป็นด้านที่เว้าของถุง
แบน เป็นด้านที่สร้าง vesicles และหลุดออกไป



หน้าที่ของ Golgi complex คือ

เสริมสร้างคาร์โบไฮเดรดให้กับโปรตนีที่สร้างมาจาก RER ให้
เป็น glycoprotein เพื่อส่งออกไปภายนอกเซลล์

เก็บสะสมและกระจายสิ่งที่เซลล์สร้างขึน้ โดยเก็บไว้ภายใน
secondary granules เพื่อส่งออกนอกเซลล์ โดยกระบวนการ
exocytosis

สร้าง primary lysosomes ซึ่งบรรจุ hydrolytic 

enzymes น า้ย่อยเหล่านีมั้กเป็นพวก glycoprotein โดยมี
การเตมิคาร์โบไฮเดรตที่ Golgi complex 

 เกี่ยวกับการสร้างผนังหุ้มเซลล์ (membrane flow)



Lysosomes

(a) Lysosomes in a white blood cell



(b) A Lysosome in action

Peroxisome
fragment

Mitochondrion
fragment

Lysosome



Lysosomes

เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มรูปกลมขนาดเล็ก ภายในบรรจุ
hydrolytic enzyme หรือ lysosomal enzyme 

หลายชนิดที่ท าหน้าที่ย่อยโมเลกุลขนาดใหญ่ ได้แก่
polysaccharides, fats และ nucleic acids

เอ็นไซม์ต่างๆเหล่านี ้ ท างานดีที่สุดที่ pH 5 

lysosomal membrane ท าหน้าที่รักษาสภาพแวดล้อม
ภายในให้เหมาะแก่การท างานของเอน็ไซม์ โดยการป้ัม H+ 

จาก cytossol เข้าไปภายใน



ถ้า lysosome ฉีกขาดจะไม่สามารถท างานได้ดี หรือ
เอ็นไซม์อาจออกมาท าอันตรายให้แก่เซลล์ได้

จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า การแบ่งไซโตพลาสซมึเป็น
ส่วนย่อยๆด้วย membrane มีความส าคัญต่อการ
ท างานของเซลล์มาก

Hydrolytic enzyme และ lysosomal 

membrane สร้างมาจาก RER และส่งต่อไปยัง
Golgi complex แล้วแยกออกไปทางด้าน trans 

face ของ Golgi complex เป็น lysosome



The formation and functions of lysosomes



หน้าที่ของ lysosome

เป็นแหล่งย่อยภายในเซลล์ (intracellular digestion) 

ตย. เช่น

• อมีบากินอาหารโดยวิธี phagocytosis เกิดเป็น
food vacuole ซึ่งจะรวมกับ lysosome เอ็นไซม์ใน
cytosome จะท าหน้าที่ย่อยอาหารนัน้

• เซลล์ของคน เช่น macrophage ก็สามารถท าลายสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์ด้วยวธีิ phagocytosis 

และถูกย่อยโดย lysosome ได้เช่นกัน



เกี่ยวข้องกับการย่อย organelles ในไซโตพลาสซึมเพื่อน า
สารต่างๆกลับมาใช้สร้าง organelles ใหม่อีก
(autophagy)

Lysosome สร้างเอน็ไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
metamorphosis ของการพัฒนาของตัวอ่อนในพวกสัตว์
สะเทนิน า้สะเทนิบก

มีบทบาทส าคัญต่อเมตาบอริซึมต่างๆในร่างกายเป็นอย่างมาก
ถ้าหากมีความผิดปกตใินการท างานของเอ็นไซม์ในไลโซโซม จะ
ท าให้เกิดโรคต่างๆได้



Vacuoles
เป็น organelles ที่มีลักษณะเป็นเยื่อหุ้ม แต่มี

ขนาดใหญ่กว่า vesicles มีแบบต่างๆได้แก่ food 

vacuole, contractile vacuole และ central 

vacuole



The plant cell vacuole



Relationships among organelles of the 

endomembrane system



Membranous organelles อื่นๆ

1. Energy transducers ได้แก่

Mitochondria

Chloroplast

     2. Peroxisomes (microbodies)



The mitochondrion, site of cellular respiration



Mitochondria
พบใน eukaryotic cell เกือบทุกชนิด ในเซลล์บางชนิดอย่างมีเพียง
หน่ึงอันที่มีขนาดใหญ่ หรือในเซลล์บางชนิดอาจมี mitochondria เป็น
จ านวนร้อยหรือพันทัง้นีข้ึน้กับกจิกรรมของเซลล์นัน้ๆ

Mitochondria มีเยื่อหุ้ม 2 ชัน้ มีลักษณะเป็นสองวงซ้อนกัน แต่ละชัน้
ของ phospholipid bilayer จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เกดิจากโมเลกุล
ของโปรตีนที่ฝังตัวบนเยื่อแต่ละชัน้

เยื่อหุ้มชัน้นอกเรียบ ส่วนเยื่อชัน้ในจะมีการโป่งยื่นเข้าข้างในเรียกว่า
cristae เยื่อหุ้มทัง้สองชัน้แบ่ง mitochondria เป็นช่องภายใน 2 ส่วน
ได้แก่ ช่องที่อยู่ระหว่างเย่ือชัน้นอกและเย่ือชัน้ใน (intermembrane 

space) และช่องที่ถูกล้อมรอบอยู่ภายในเย่ือชัน้ใน (mitochodrial 

matrix)



ในช่องทัง้สองมีเอน็ไซม์ต่างชนิดกัน ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการหายใจระดบัเซลล์ (cellular respiration) 

แต่ละขัน้ตอนกัน

•ที่บริเวณ cristae ของเยื่อหุ้มชัน้ในมีเอน็ไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับ electron transport chain และ
การสังเคราะห์ ATP

•ใน matrix บรรจุเอน็ไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ Kreb’s 

cycle และ Beta oxidation ของกรดไขมัน เป็น
ต้น



The chloroplast, site of photosynthesis



Chloroplast

Chloroplast เป็น plastids ชนิดหน่ึงของเซลล์พืช
ที่มีรงควัตถุสีเขียว ที่เรียกว่า chlorophyll  ซึ่งประกอบด้วย
เอ็นไซม์และโมเลกุลของสารที่ท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง

Chloroplast มีเยื่อหุ้ม 2 ชัน้ หุ้มล้อมรอบของเหลวที่
เรียกว่า stroma ภายในมีถุงแบน thylakoids ซึ่งซ้อนกัน
เป็นตัง้เรียกว่า granum



Peroxisomes



Peroxisomes (microbodies)

เป็น organelles ที่พบในเซลล์ยูคาริโอตเกือบทุกชนิด มีลักษณะเป็น
ถุงที่มีเยื่อหุ้มชัน้เดียว ภายในมี granular core ซึ่งเป็นที่รวมของ
เอน็ไซม์ย้อมตดิสีเข้ม

เอน็ไซม์ชนิดต่างๆท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการสร้างหรือท าลาย
hydrogen peroxide (H2O2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสารพษิขึน้
ภายในเซลล์

RH2 + O2
Oxidase R  + H2O2

2H2O2             
catalase 2H2O + O2

ในเซลล์ตับพบมี peroxisomes ขนาดใหญ่ จงึเข้าใจว่าอาจมีหน้า
เกี่ยวข้องกับการท าลายพษิของสารต่างๆหลายชนิด เช่น alcohol



The cytoskeleton

เป็นโครงสร้างภายในเซลล์ ประกอบด้วยเส้นใย
โปรตนีที่ประสานกันเป็นร่างแห แทรกตวัอยู่ภายใน
cytoplasm ท าหน้าที่เป็นโครงร่างภายในเพื่อรักษา
รูปทรงหรือเปล่ียนรูปทรง และท าให้เกิดการเคล่ือนไหว
ภายใน cytoplasm และการเคลื่อนที่ของเซลล์บาง
ชนิด



The cytoskeleton



Cytoskeleton ท างานร่วมกับ motor proteins ท า
ให้เกิดการเคล่ือนที่ภายในเซลล์ เช่น การเคล่ือนที่ของ 
flagellum หรือ cilia รวมทัง้การหดตวัของเซลล์กล้ามเนือ้

Motor molecules and the cytoskeleton



Motor molecules น า vesicles หรือ organelles 

ไปยังต าแหน่งเป้าหมาย โดยผ่านไปตาม cytosleleton 



Microtubules
Microfilaments

(Actin Filaments)
Intermediate 

Filaments

Cytoskeleton ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีน 3 ชนิดได้แก่



โครงสร้าง :                 เป็นท่อตรงและกลวงประกอบด้วย
                              tubulin protein

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 25 nm 

องค์ประกอบ :            -tubulin  และ -tubulin

Structure of Microtubules



รักษารูปทรงและพยุงเซลล์

เป็นเส้นทางเคล่ือนที่ให้กับ organelles อ่ืน

เก่ียวข้องกับการแยกของโครโมโซมขณะที่มีการ
แบ่งเซลล์

Function of Microtubules



Microtubules ถูกสร้างมาจาก centrosome ซึ่ง
อยู่ใกล้ nucleus 

ในเซลล์สัตว์ บริเวณ centrosome มี centrioles 

อยู่ 1 คู่



Centrosome containing a pair of centrioles



Centrosome and centrioles

ในเซลล์หลายชนิดมีการสร้าง microtubules จากบริเวณ
centrosome ที่อยู่ใกล้ๆกับนิวเคลียส

ในบริเวณ centrosome ของเซลล์สัตว์มี centrioles อยู่
1 คู่ แต่ละ centriole ประกอบด้วย microtubules 

จ านวน 3 ท่อ จ านวน 9 ชุด เรียงตวัเป็นวงกลม

ในขณะที่เซลล์แบ่งตวัจะมีการเพิ่ม centrioles เป็น 2 ชุด

แม้ว่า centrioles จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง
microtubules แต่ก็ไม่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพวกยูคาริโอตทุก
ชนิด ในพืชไม่มี centrioles



Microtubules เป็นแกนของ flagellum  และ cilia 



A comparison of the beating of flagella and cilia



Ultrastructure of a eukaryotic 

flagellum or cilium



โครงสร้างของ flagellum หรือ cilia ที่ศึกษาภายใต้กล้อง EM

(a)  ภาพตดัตามยาว

(b)  ภาพตัดตามขวาง แสดงให้เหน็โครงสร้างภายใน ประกอบด้วยแกนของ
microtubules อยู่ภายในเย่ือหุ้มเซลล์ที่ ย่ืนยาวตามขึน้ไป เรียงกันเป็น
pattern "9+2" คือ แกนกลางประกอบด้วย microtubules 2 ท่อ
(doublets) จ านวน 9 ชุดเรียงตัวรอบเป็นวงกลม และตรงกลางมี
microtubules อีก 2 ท่อ แต่ละท่อคู่ของรอบนอกมีแขน 1 คู่ (dynein) 

ย่ืนยาวออกไปสัมผัสกับท่อคู่ที่อยู่ใกล้เคียง และมี radial spoke ยื่นเข้าไป
ตดิต่อกับท่อคู่ตรงกลาง

( c) แสดง basal body ซึ่งอยู่ที่ฐานของ flagellum หรือ cilia มี
โครงสร้างเหมือนกับ centriole ประกอบด้วย microtubules 3 ท่อเรียง
กันเป็นวงกลม



How dynein” walking” moves cilia and 
flagella

การเคล่ือนตัวของ dynein ท าให้
เกดิการเคล่ือนไหวของ
flagellum หรือ cilia  การ
เคล่ือนตัวของ dynein arm ที่
เกาะกับท่อคู่ของ microtubules

หน่ึง ไปเกาะที่อีกท่อคู่หน่ึง โดยการ
เกาะและปล่อยสลับกันไปนีมี้ผลท า
ให้ flagellum หรือ cilia เบน
โค้งเคล่ือนที่ไปได้ การท างานของ
dynein ใช้พลังงานจาก ATP 



โครงสร้าง : เป็นเส้นใยทบึ 2 สายพันกัน
เป็นเกลียว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 7 nm 

องค์ประกอบ :        Actin

Structure of Microfilaments



Function of Microfilaments

รักษารูปทรงของเซลล์และการเคล่ือนไหวภายในเซลล์

การหดตัวของเซลล์กล้ามเนือ้

ท าให้เกิดการคอดตัวเป็นร่อง ขณะที่มีการแบ่งเซลล์สัตว์



A structure role of microfilaments

Microfilaments 

(Actin filaments)

Microvilli

Intermediate 

filaments

Microvilli ทีเ่ซลล์
ล าไส้คงรูปอยู่ได้
เน่ืองจากม ี
microfilaments 
เป็นแกน ช่ึงเช่ือมต่อกบั 
intermediate 
filaments



Microfilaments and motility

ในเซลล์กล้ามเนือ้ actin filaments เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของเซลล์กล้ามเนือ้



ในเซลล์อมีบา การยื่น pseudopodium ออกไปเกิดจากการ
ยืดและหดตวัของ actin filaments 



ในเซลล์พชื การท างานร่วมกันของ actin และ 
myosin ท าให้เกิดการไหลภายใน cytoplasm



โครงสร้าง : ประกอบด้วยมัดของหน่วยย่อย

โปรตีนที่พันกันเป็นเกลียว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 6-12  nm 

องค์ประกอบ :        โปรตีนหลายชนิด แล้วแต่ชนิด
ของเซลล์ ตย. เช่น keratin 

Structure of Intermediate Filaments



ท าให้ organelles อยู่ประจ าที่

รักษาโครงสร้างของเซลล์

Function of Intermediate Filaments

Microvilli

Microfilaments 

(Actin filaments)

Intermediate 

filaments



Plant cell walls
cell wall เป็นผนังเซลล์ของพืชที่อยู่ภายนอกของเยื่อหุ้ม

เซลล์ มีโครงร่างเป็นผนังหนาประกอบด้วย cellulose ฝังตวัอยู่ใน
โปรตีนและ polysaccharides



เซลล์พชืตดิต่อกับเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงโดยทาง
ช่อง plasmodesmata



Extracellular matrix (ECM)

เซลล์สัตว์ไม่มี cell wall แต่มีสารที่ถูก
สร้างออกมาอยู่ด้านนอกของเย่ือหุ้มเซลล์ เรียกว่า
extracellular matrix



Extracellular matrix (ECM) of an animal cell

Fibronectin



องค์ประกอบและโครงสร้างของ ECM จะแตกต่างกันใน
เซลล์แต่ละชนิด เซลล์ในตัวอย่างที่แสดงนี ้ ECM ประกอบด้วย
สารพวก glycoprotein 3 ชนิด ได้แก่

1. collagen fiber ที่ฝังตวัอยู่ในร่างแหของ
proteoglycans ซึ่งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 95 %

2.  fibronectin เป็น glycoprotein ที่เกาะอยู่กับ
receptor protein ที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ (integrin) 

3.  integrin จะเช่ือมโยงระหว่าง ECM กับ
microfilament ใน cytoplasm ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
เก่ียวข้องกับการน าสัญญาณการถูกกระตุ้นระหว่างส่ิงแวดล้อม
ภายนอกกับภายในเซลล์ได้



Intercellular junctions in animal tissues

มี 3 ชนิด คือ

1. Tight junctions

2. Desmosomes

3. Gap junctions



Intercellular junctions in animal tissues



Cellular junction ในเซลล์สัตว์

(a) tight junction พบอยู่ใต้ผิวเซลล์ด้านที่เป็นอสิระ เยื่อหุ้ม
เซลล์ของเซลล์ที่อยู่ตดิกัน มีการเช่ือมตดิกัน แต่ไม่เช่ือมกันตลอด มี
ส่วนที่ไม่เช่ือมกัน เกิดช่องเป็นระยะๆ

(b) desmosome พบในเซลล์เนือ้เยื่อทุกชนิด เยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ที่อยู่ตดิกันไม่เช่ือมตดิกัน และบริเวณนีมี้ filament มาเกาะ
อยู่ด้านในของเซลล์ทัง้สอง

(c) gap junction ช่องว่างระหว่างเซลล์แคบกว่าที่อื่น หรือ
เกือบไม่มีเลย โดยมีความกว้างประมาณ 20 Ao บริเวณนีเ้ป็นที่ให้
โมเลกุลของสารต่างๆที่มีขนาดเล็กผ่านไปมาได้



เซลล์เป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่มี organelles 
ต่างๆท างานร่วมกัน



ตัวอย่างเช่น เซลล์ macrophage ยื่น pseudopodia 

ออกไปจับแบคทเีรีย โดยการยืดและหดของ actin filament

Food vacuoles ถูกย่อยโดย lysosome ซึ่ง lysosome 

สร้างมาจาก ER และ Golgi

เอ็นไซม์ของ lysosomes และโปรตนีของ cytoskeleton 
ถูกสร้างขึน้ที่ ribosomes

โปรตนีถูกแปรรหสัมาจาก mRNA ที่ถอดรหสัมาจาก DNA 

ในนิวเคลียส

กระบวนการทัง้หมดเหล่านีต้้องการพลังงานในรูปของ ATP 

ซึ่งส่วนใหญ่สร้างมาจาก mitochondria



Membrane Structure 

and Function



Membranes Structure

Membrane มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่

Lipids

Protein 

และ Carbohydrates



Membrane models

นักวิทยาศาสตร์ได้มีแนวคิดเร่ือง 
membrane model ต่างๆ ซึ่ง
เปล่ียนแปลงไปตามความรู้ที่เจริญก้าวหน้า
ขึน้



Artificial membranes (cross section)

Hydrophobic tail

Hydrophilic head



Two generations of membrane 

models



(a) The Davson-Danielli model (1935 –1970)



(b) Current fluid mosaic model



Freeze fracture 

and freeze-etch



The fluidity of membranes

(a) Movement of 

phospholipids

(b) Membrane 

fluidity



Cholesterol ลดการเคล่ือนที่ของโมเลกุลของ 
phospholipids ท าให้ membrane คงรูปอยู่ได้ในที่
อุณหภมูิสูง แต่ในที่อุณหภมูิต ่า cholesterol ลดการรวมตวั
กันของ phospholipids ท าให้ membrane ไม่แข็งตวั

(c ) Cholesterol within the membrane



โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์สัตว์



เยื่อหุ้มล้อมรอบเซลล์ ประกอบด้วย phospholipid, 

membrane protein, carbohydrates และ
cholesterols ปัจจุบันเช่ือว่าโครงสร้างทางโมเลกุลของ
membrane มีลักษณะเป็น Fluid Mosaic Model เสนอโดย
Singer และ Nicholson ในปี ค.ศ. 1972 มีลักษณะดังนี ้

1. membrane ประกอบด้วย lipid bilayer ที่ต่อเน่ือง
เป็นแผ่น และมีโปรตีนชนิดต่างๆฝังอยู่ โดยมีการเรียงตัวแบบ
mosaic (คล้ายสิ่งนูนขนาดเลก็หลายชนิดมาเรียงตดิต่อกัน)

2. มี peripheral protein ตดิอยู่ที่ผิวด้านในของ
membrane 

3. ส่วนที่ผิวด้านนอกมี oligopolysaccharide chains 

ของ glygoproteins และ glycolipids ยื่นยาวออกมา



The structure of transmembrane protein



Sidedness of 

plasma 

membrane



ด้านของ membrane มี 2 ด้านคือ cytoplasmic sides (ด้าน
ภายใน cytoplasm) และ extracellular sides (ด้านภายนอกเซลล์) มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ membrane ถูก
สร้างมาจาก ER และ Golgi complex

ในรูปนีสี้ส้มเป็น membrane ของ organelles ด้านที่อยู่ภายใน 
organellles จะเป็นด้าน extracellular sides ส่วนอีกด้านหน่ึงจะเป็น 
cytoplasmic sides สีเขียวแทน carbohydrates ที่สร้างมาจาก ER และ 
modified ที่ Golgi complex

Vesicles ที่รวมกับ plasma membrane นอกจาก membrane ที่
หุ้ม vesicles จะเป็นส่วนของ plasma membrane แล้ว ยังเป็นการหล่ัง
สารออกจากเซลล์ด้วย (สีม่วง)



Some functions of membrane protein

Transport protein เป็น
ทางให้ ions และโมเลกุลต่างๆ
ผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์



Enzymes



Signal transduction: 
โปรตนีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จดจ าเพื่อที่จะจับกับโมเลกุล
ของสารอื่นภายนอกเซลล์ท าให้
เกิดกระบวนการต่างๆได้ เช่น 
ฮอร์โมน



Intercellular junctions 
เป็นองค์ประกอบของ tight 

junction ที่อยู่บริเวณด้านข้าง
ของเซลล์ที่อยู่ตดิกัน



Cell-cell recognition



Attachment to the 

cytoskeleton and 

extracellular 

matrix (ECM)



เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบตัทิี่ยอมให้สารบางอย่างผ่านเข้าไปใน
เซลล์ได้ง่ายกว่าสารบางอย่างชนิดอื่น เรียกว่า
selective permeability ดังนัน้เยื่อหุ้มเซลล์จะ
ควบคุมชนิดและอัตราการล าเลียงโมเลกุลของสารผ่านเข้า
และออกจากเซลล์

การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

(Traffic Across Membranes)



Selective permeability ของเย่ือหุ้มเซลล์ขึน้อยู่กับ

1. Phospholipid bilayer

1.1 โมเลกุลไม่มีขัว้ไฟฟ้า (nonpolar (hydrophobic) 

molecules) เช่น hydrocarbons และ O2 ซึ่งสามารถ
ละลายได้ในเยื่อหุ้มเซลล์จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายกว่าสารอื่น

และเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างสาร 2 ชนิดที่ละลายในไขมันได้
เท่ากันสารที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถผ่านไปได้ดีกว่า



1.2 โมเลกุลมีขัว้ไฟฟ้า (polar (hydrophilic) 

molecules)

 โมเลกุลขนาดเล็กที่มีขัว้ไฟฟ้าแต่ไม่มีอิออน (small, polar 

uncharged molecules)เช่น H2O, CO2 สามารถผ่าน
เยื่อหุ้มสังเคราะห์ (synthetic membranes) ได้ง่าย

 โมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีขัว้ไฟฟ้าแต่ไม่มีอิออน (large, polar 

uncharged molecules) เช่น น า้ตาลกลูโคส ผ่านเยื่อหุ้ม
สังเคราะห์ได้ไม่ง่าย

 สารที่มีอิออน (ions) ทุกชนิดถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก เช่น
Na+, H+ ผ่านชัน้ Hydrophobic bilayer ได้ยาก



- 2. Specific  integral transport proteins

โมเลกุลของน า้ CO2 และ สารที่ไม่มีขัว้ไฟฟ้า (nonpolar 

molecules) สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายเช่นเดียวกับเยื่อ
หุ้มสังเคราะห์

เยื่อหุ้มเซลล์ต่างจากเยื่อหุ้มสังเคราะห์คือมีสมบัตยิอมให้สาร
บางอย่างที่มีอิออนและสารที่มีขัว้ไฟฟ้าขนาดกลางผ่านได้
โดยสารเหล่านีผ่้านเข้าไปที่ transport proteins



Diffusion and Passive transport

การแพร่ (diffusion) หมายถงึ การเคล่ือนที่
ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสาร
มากกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า
จนกว่าจะอยู่ในสภาพสมดุล (dynamic 

equilibrium) เม่ืออยู่ในสภาพสมดุลแล้ว โมเลกุล
ของสารยังคงเคล่ือนอยู่แต่เคล่ือนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
ทัง้สองบริเวณ



การแพร่ของโมเลกุลของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
เรียกว่า passive transport เซลล์ไม่ต้องใช้พลังงานที่
จะท าให้เกิดการแพร่ขึน้ และเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบตัิ
selective permeable ดังนัน้อัตราการแพร่ของสาร
ชนิดต่างๆจะไม่เท่ากัน

น า้จะสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระซึ่ง
มีความส าคัญมากส าหรับการด ารงอยู่ของเซลล์



การแพร่ของโมเลกุลของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

(a) โมเลกุลของสารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปยัง
บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า จนกระทั่งอยู่ในสภาพสมดุล (dynamic 

equilibrium) เม่ืออยู่ในสภาพสมดุลแล้วโมเลกุลของสารยังคง
เคล่ือนที่อยู่แต่อัตราการเคล่ือนที่ของสารจากทัง้สองด้านของเยื่อหุ้มเซลล์
เท่ากัน



(b) ในกรณีนี ้ แสดงสารละลายของสี 2 ชนิด ที่อยู่คนละด้าน
ของเยื่อหุ้มเซลล์ โมเลกุลของสารสีเขียวจะเคล่ือนที่ไปยัง
ด้านซ้าย ทัง้ๆที่ตอนเร่ิมต้นความเข้มข้นของสารในด้านซ้ายสูง
กว่า



ตัวอย่างการแพร่ในสิ่งมีชีวติ

ได้แก่ การหายใจของสัตว์ ขณะหายใจเข้าก๊าซ
ออกซเิจนจากอากาศที่ผ่านเข้าไปในถุงลมในปอดมีความ
เข้มข้นสูงกว่าในเส้นเลือดฝอย ออกซเิจนจงึแพร่จากถุง
ลมเข้าไปในเส้นเลือดฝอย และในขณะเดียวกัน
คาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเส้นเลือดเข้าสู่ถุงลม



Osmosis

Osmosis หมายถงึการแพร่ของโมเลกุลของน า้จากบริเวณที่มี
โมเลกุลของน า้หนาแน่นมากกว่าหรือสารละลายที่เจือจางกว่า (hypoosmotic 
solution)ไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของน า้น้อยกว่าหรือสารละลายที่เข้มข้นกว่า
(hyperosmotic solution) โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์



The water balance of living cells

ลูกศรแสดงทศิทางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน า้ผ่านเซลล์สัตว์ซึ่งไม่มีผนัง
เซลล์ และเซลล์พืชซึ่งมีผนังเซลล์



The contractile vacuole of Paramesium : an 

evolutionary adaptation for osmoregulation

Filling vacuole

Contracting vacuole



Facilitated diffusion

Transport proteins ช่วยในการน าโมเลกุลของสารผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความ
เข้มข้นต ่ากว่า เรียกกระบวนการนีว่้า facilitated diffusion โดย
เซลล์ไม่ต้องใช้พลังงาน



Active transport

บางครัง้เซลล์ต้องการล าเลียงสารจากที่มีความ
เข้มข้นต ่าไปยังที่มีความเข้มข้นสูงกว่า กระบวนการนี ้
เรียกว่า active transport ซึ่งต้องการพลังงานคือ
ATP

ตัวอย่างเช่น เซลล์ขับ NA+ ออกนอกเซลล์และน า
K+ เข้าไปในเซลล์ ซึ่งเรียกว่า Sodium-potassium 

pump



The sodium-potassium pump



Sodium-potassium pump

กระบวนการเร่ิมต้นจาก Na+ จับกับโปรตีนซึ่งเป็น
transport protein แล้ว ATP ให้พลังงานแก่
โปรตนีท าให้โปรตนีเปล่ียนรูปร่างและปล่อย Na+ ผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์ออกไป ขณะเดยีวกัน K+ เข้าจับกับโปรตีน
ท าให้โปรตีนเปล่ียนแปลงรูปร่างอีกครัง้หน่ึง ท าให้ K+ ถูก
ปล่อยเข้าไปในเซลล์ แล้วโปรตนีกลับมีรูปร่างเหมือนเดมิ
อีกพร้อมที่จะเร่ิมต้นกระบวนการใหม่ต่อไป



Diffusion

Facilitated 

transport

Active 

transport

Passive 

transport



An electrogenic pump

Electrogenic pump เป็น transport protein ที่ท า
ให้เกิดความต่างศักดิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์



An electrogenic pump

ตัวอย่างเช่น

Na+/K+ pump เป็น electrogenic pump

ที่ส าคัญของเซลล์สัตว์

Proton pump เป็น electrogenic pump

ที่ส าคัญของเซลล์พชื แบคทเีรีย และพวกเหด็รา รวมทัง้
mitochondria และ chloroplasts ใช้ proton 

pump ในการสังเคราะห์ ATP



Cotransport

ตัวอย่างเช่น ในเซลล์พชืใช้
proton pump ร่วมกับ
transport protein ที่
น า sucrose–H+ เข้าไป
ในเซลล์

เป็นกระบวนการร่วมที่เกดิจาก ATP pump ตัวเดียว
ท างานแล้วมีผลไปท าให้ transport protein ตัวต่อไปท างาน
เพื่อน าสารเข้าสู่เซลล์



Exocytosis and endocytosis 

transport large molecules

สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน และ
คาร์โบไฮเครต ผ่านออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการ
exocytosis และเข้าไปในเซลล์ด้วยกระบวนการ
endocytosis  



Endocytosis มี 3 แบบ ได้แก่

1. Phagocytosis

2. Pinocytosis

3. Receptor-mediated endocytosis



Phagocytosis เป็นการน าสารที่เป็นของแข็งเข้าเซลล์ โดยเซลล์ยื่น
ส่วน cytoplasm ไปโอบล้อมสารของแข็งนัน้ แล้วเข้าไปในเซลล์ เป็น
food vacuole แล้ว food vacuole นัน้จะไปรวมกับ
lysosome ซึ่งภายในมี hydrolytic enzymes ที่จะย่อยสลาย
สารนัน้ต่อไป อมีบากินแบคทเีรียด้วยวธีินี ้

Phagocytosis



Pinocytosis

Pinocytosis เป็นการน าสารที่เป็นของเหลวเข้าเซลล์ โดยเยื่อ
หุ้มเซลล์เว้าเข้าไปเพื่อน าสารเข้าไป กลายเป็นถุงเล็กๆอยู่ใน

cytoplasm  



Receptor-mediated endocytosis

Receptor-mediated endocytosis เป็นการน าสารเฉพาะ
บางชนิดเข้าไปในเซลล์ โดยที่ผิวเซลล์มี receptor เฉพาะส าหรับสาร
บางอย่างเข้ามาจับ แล้วถูกน าเข้าไปในเซลล์เป็นถุงเล็กๆ เมื่อผ่านการ
ย่อยแล้ว receptor สามารถถูกน ามาใช้ใหม่ได้อีก



การแบ่งเซลล์
Cell Division



Binary fission in Bacteria



ส่ิงมีชีวติ
หลายเซลล์ การแบ่งตวั Mitosis Growth

Meiosis

Eukaryote

ส่ิงมีชีวติชั้นสูงทัว่ๆ ไป Sexual Reproduction

Sex cell
เพื่อ   สร้าง



Single
parent

Asexual reproduction

Offspring Offspring

Two parents

Sperm Egg

Sexual reproduction

+

Inherit traits from two 

parents

Inherit DNA from only one 

parent



เซลลท์ี่มีโครโมโซม1ชุด=>Haploid 

cell
จ  ำนวนโครโมโซม=>Haploid 

number
ค ำยอ่= n

เซลลท์ี่มีโครโมโซมคู่เหมือน2

ชุด=Diploid cell

จ  ำนวนโครโมโซม=>Diploid 

number

ค ำยอ่=2n



Development of Higher Organism

Female Adult (2n)Male Adult (2n)

Meiosis Meiosis

Sperm (n)

Embryo (2n)

Egg (n)

Mitosis
Zygote (2n)

Mitosis

Mitosis
Fertilization



Human 

life cycle



การแบ่งเซลล์ Eukaryotic cell

1 Karyokinesis
การแบ่งนิวเคลยีส

1

2 Cytokinesis
การแบ่งไซโตพลาสซึม

Nucleus Mitosis

Meiosis
Cytoplasm
2



Cytoki-
nesis 

differs 

for 

animal 

& plant



Functions of Mitosis

Growth in an onion root

Cell replacement in skin

Asexual reproduction

of Hydra



การแบ่งเซลล์แบบ Mitosis

การแบ่งเซลลท่ี์มีการแบ่งนิวเคลียสแบบ Mitosis
Somatic cell Meristematic cell

จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ท่ีได้
เท่ากบั  เซลล์เร่ิมต้น

2n 2n 2n



การแบ่งนิวเคลยีสแบบ
Mitosis

Prophase

Interphase
G1 - phase

Division phase

S - phase
G2 - phase

Metaphase
Anaphase
Telophase



Chromosome

Chromatid

Metaphase chromosome

DNA + Protein

Chromatin / Chromatin net work

รูปร่าง ไม่แน่นอน ขึน้กบัระยะการเจริญ
ของเซลล์



mitosi

s



mitosis



การแบ่งเซลล์แบบ Mitosis

Somatic cell Cell ของ Meristem

Cell CyclePermanent Tissue



Cell Cycle

G1 phase S phase

G2 phase

Cytokinesis



การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis

แบ่งนิวเคลียสแบบ Meiosis
เพื่อสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ (sex cell)
จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ =คร่ึงหน่ึง
ของเซลล์เร่ิมต้น

2n Meiosis I nn Meiosis II
nn
nn



Meiosis I & Meiosis II

Prophase I

Anaphase II

Telophase II

Metaphase I

Anaphase I
Telophase I

Metaphase II

Prophase II



Prophase I
1.  Leptotene

Synapsis2.  Zygotene
3.  Pachytene
4.  Diplotene
5.  Diakinesis

4 strand
Crossing over



Synapsis การจบัคู่กนัของโครโมโซมคู่เหมือน
(homologous chromosome)

A B

BA
a b

ba



Crossing over

การแลกเปล่ียนช้ินส่วนระหวา่ง non-sister 
chromatid ของ homologous chromosome

เกิดในระยะ Diplotene ของ Prophase I 
ในการแบ่งเซลลแ์บบ Meiosis (Meiosis I)



Homologous chromosome



Sister chromatid

A B
BA

a b
ba



non-sister chromatid

A B
BA

a b
ba



Meiosis

Crossing Over

A B
A b
a B
a b

CO.

Non-CO.

Non-CO.

A B

a b



Telophase IAnaphase IMetaphase IProphase I

meiosis



Tetrads
Telophase IIAnaphase IIMetaphase IIProphase II

meiosis



mitosis & meiosis





Primary 
oocyte (2n) 

secondary 
oocyte(n)  

Polar bodies(n)  
ootid

Oogonium(2n)

ovum

differentiate

Meiosis 2

Spermatids(n)  

Meiosis 1
Secondary 
spermatocyte(n)  

Primary 
spermatocyte(2n)

Mitosis

differentiate

Sperm(n)

Spermatogonium(2n)



2n

n

n

n



การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุในพชืดอก

Sporophyte 2n ส่วนต่างๆ ของพชื

Gametophyte n Male     =  Microspore

Female  =  Megaspore



      
Microspore

(n)

Sperm nuclei (2)

Tube nucleus (1)

Pollen grain (ละอองเรณู)
(n)

3 nucleus

การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุในพชืดอก



4   Megaspore (n)

Embryo sac
( 8 นิวเคลยีส )

1   Megaspore (n)

แบ่งนิวเคลยีส 3 คร้ัง
( แบบ Mitosis )

1    Egg (n)

2    Synergids (n)

3   Antipodal (n)

2   Polar nuclei (n)

การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุในพชืดอก



Result of the  independent orientation of 

chromosomes at metaphase



Cell 

density, 

growth 

factor

cell 

division



Growth factor experiment



Model 

for the 

cell-

cycle 

control 

system



How a growth factor signals the cell-

cycle control system



Growth & metastasis of a malignant 

tumor of the breast




