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 เซลล เปนหนวยท่ีเลก็ท่ีสดุของสิง่มีชวิีต สิง่มีชวิีตทุกชนดิ

ประกอบดวย เซลล ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน 

พารามีเซียม อะมีบา ยูกลีนา และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล เชน

พืชและสัตว โดยทั่วไปเซลลจะมีขนาดและรูปรางที่แตกตางกัน

แตลักษณะพื้นฐานภายในเซลลมักจะไมแตกตางกัน
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 กลองจุลทรรศน (microscope) เปนเคร่ืองมือชวย

ในการศกึษารายละเอยีดของสิง่มชีวีติทีม่องไมเหน็ดวยตาเปลา 

มี 2 ชนิด คือ กลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศน

แบบอิเล็กตรอน โดยกลองจุลทรรศนที่นิยมใชอยูทั่วไป คือ

กลองจุลทรรศนแบบใชแสง

1
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1   เลนสใกลตา (eye piece หรือ ocular lens) เปนเลนสนูนที่
ทําหนาที่ขยายภาพจากเลนสใกลวัตถุใหมีขนาดใหญขึ้น โดยจะ
มีกําลังขยายตางกัน เชน ×5, ×10, ×15

2  ลํากลอง (body tube) เปนสวนที่เชื่อมระหวางเลนสใกลตา
กบัเลนสใกลวตัถ ุมหีนาทีป่องกนัไมใหแสงจากภายนอกรบกวน

3  แขน (arm) เปนสวนเชื่อมระหวางตัวลํากลองกับฐาน

4  เลนสใกลวตัถ ุ(objective  lens) เปนสวนทีท่าํหนาทีข่ยายวตัถุ 
โดยเลนสใกลวัตถุจะมีกําลังขยายตางกัน เชน ×4, ×10, ×40 

5  แทนวางวัตถุ (specimen stage) เปนสวนที่วางแผนสไลด
หรือวัตถุที่ตองการศึกษา

6  ไดอะแฟรม  (diaphragm) ทําหนาที่ปรับปริมาณแสงให
เขาสูเลนสในปริมาณที่ตองการ

7  ปุมปรับภาพหยาบ (coarse adjustment) เปนปุมปรับภาพ
โดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนสใกลวัตถุ เพื่อทําใหเห็นภาพ
ชัดเจน

8  ปุมปรับภาพละเอียด (fine adjustment) เปนปุมปรับภาพ
ใหมองเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

9  กระจกเงา (mirror) เปนสวนทีร่บัแสงจากภายนอกใหสองผาน
วัตถุ

10  ฐานกลอง (base) เปนสวนที่ใชในการต้ังกลอง ทําหนาที่รับ
นํ้าหนักทั้งหมดของกลอง

สวนประกอบหลักของกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
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คําถามที่ออกขอสอบบอย
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Did
You

Know?

1  สวนที่หอหุมเซลล
 • ผนังเซลล (พบในเซลลพืช)
 •  เยือ่หุมเซลล (พบในเซลลพชื และเซลลสตัว)

2  ไซโทพลาซึม
 • ออรแกเนลลตาง ๆ
 • ไซโทซอล

3  นิวเคลียส
 • เยื่อหุมนิวเคลียส
 • นิวคลีโอพลาซึม

 เซลล เปนหนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติทกุชนดิ

ประกอบดวย เซลล ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน 

พารามีเซียม อะมีบา ยูกลีนา และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล เชน

พืชและสัตว โดยทั่วไปเซลลจะมีขนาดและรูปรางที่แตกตางกัน

แตลักษณะพื้นฐานภายในเซลลมักจะไมแตกตางกัน

2
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Did
You

Know? • การใชกลองจลุทรรศนสองดวูตัถ ุ ครัง้แรกตองใชเลนสใกลวตัถหุวัเลก็ทีส่ดุซึง่มกีาํลงัขยายตํา่ทีส่ดุ
 • การใชเลนสใกลวตัถทุีม่กีาํลงัขยายสงู ตองเปดรไูดอะแฟรมใหกวางมากทีส่ดุ
 • กาํลงัขยายของกลองจลุทรรศน  =  กาํลงัขยายของเลนสใกลตา  ×  กาํลงัขยายของเลนสใกลวตัถุ 

  มัตทิอัส ชไลเดน (Matthias Schleiden) และเทโอดอร ชวันน (Theodor Schwann)

เปนผคูดิคนทฤษฎเีซลล และ ไดอธบิายวา “สิง่มชีวีติทัง้หลายประกอบดวยเซลล และเซลล คอื หนวยพืน้ฐาน

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”

 2.1 โครงสรางพื้นฐานของเซลล

    โครงสรางพื้นฐานของเซลลของสิ่งมีชีวิต สามารถแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ดังนี้

1
2

3

▲ ตัวอยางเซลลสัตว

“สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล 

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด”

“สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล เซลล คอื หนวยพืน้ฐาน“สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล และเซลล คอื หนวยพืน้ฐาน“สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล เซลล คอื หนวยพืน้ฐาน“สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล “สิง่มชีวีติท้ังหลายประกอบดวยเซลล เซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐานเซลล คอื หนวยพืน้ฐาน
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สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการรับสารจากภายนอกเขาสูเซลล 

เชน นํ้า อาหาร แรธาตุ เปนตน ขณะเดียวกันเซลลจะมีการ

กําจัดสารสวนเกินหรือของเสียสู ภายนอกเซลล เพื่อรักษา

สมดุลภายในเซลล ซึ่งในเซลลของสิ่งมีชีวิตจะมีเยื่อหุมเซลล

ทําหนาที่ลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล เยื่อหุมเซลล

มีสมบัติเปน เยื่อเลือกผาน
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 2.2 โครงสรางพื้นฐานของเซลลพืชและเซลลสัตว

เซลลพืช เซลลสัตว

1   ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เปนของเหลวท่ีอยูในเซลล 
ประกอบดวยสารประกอบทางเคม ีและเปนทีอ่ยูของออรแกเนลล
ตาง ๆ

2 รางแหเอนโดพลาซึม (endoplasmic reticulum) ลกัษณะ
เปนทอแบนซึง่มบีางสวนพองออกเปนถุง เรยีงซอนกนัเปนชัน้ ๆ 
ทาํหนาทีส่งัเคราะหโปรตนีและเอนไซม

3   ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) มเียือ่หุม 2 ชัน้ โดยเยือ่หุม
ชั้นนอกจะเรียบ สวนเยื่อหุมชั้นในจะพับไปมายื่นเขาไปดานใน 
ทาํหนาทีเ่ปนแหลงสรางพลงังานใหแกเซลล

4 แวคิวโอล (vacuole) มีลักษณะใสกวาสวนอ่ืนของเซลล 
ในเซลลพืชแวคิวโอลจะเปนแหลงสะสมนํ้าและสารสี ท่ีทําให
พชืมสีสีนัตาง ๆ 

5   นิวเคลียส (nucleus) มคีวามสําคญัท่ีสุดภายในเซลล ท่ัวไป
มีรูปรางคอนขางกลม ในแตละเซลลมักมี 1 นิวเคลียส ยกเวน
เซลลเม็ดเลือดขาวจะมีหลายนิวเคลียส ทําหนาที่ควบคุมการ
ทาํงานของเซลล ควบคมุการถายทอดลกัษณะพนัธกุรรม

6   กอลจิบอดี (golgi body)  รูปรางคลายชาม ประกอบดวยถุง
ที่เปนเย่ือบาง ๆ เรียงซอนกันเปนชั้น ๆ และตรงปลายของถุง
มกัโปงออก ทาํหนาทีเ่กบ็สารทีร่างแหเอนโดพลาซมึสรางขึน้

7 เยือ่หุมเซลล   (cell     membrane)  เปนเยือ่บาง  ๆ  ทีห่อหุมสวนตาง ๆ 
ของเซลลไว  มคีณุสมบตัยิอมใหสารบางชนดิผานเขา - ออกได 
เรยีกวา เยือ่เลอืกผาน (semi-permeable membrane)

10 เซนทรโิอล (centriole) มลีกัษณะคลายกบัทอทรงกระบอก 2 อนั 
วางตัง้ฉากกนั  เปนออรแกเนลลทีท่าํใหโครมาทดิแยกออกจากกนั
ในระหวางการแบงเซลล เซนทริโอล (centriole) ไมมี
เยือ่หุม ไมพบในเซลลพชืและเหด็รา  ประกอบดวย ไมโครทวิบลู
(microtubule) เรยีงตวักนัเปนกลุม กลุมละ 3 หลอด ทัง้หมดมี
9 กลุม ทาํหนาทีช่วยในการเคลือ่นทีข่องโครโมโซม

พบทั้งในเซลลพืชและเซลลสัตว

พบในเซลลพืช พบในเซลลสัตว

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

8   ผนงัเซลล (cell  wall) เปนโครงสรางทีห่อหุมรอบนอกของเซลล
พชื ประกอบดวยสารจาํพวกเซลลโูลส ทาํหนาทีใ่หความแขง็แรง
แกเซลลและชวยใหเซลลสามารถคงรปูอยูได พบผนงัเซลลใน
เซลลพชื รา และสาหราย

9   คลอโรพลาสต (chloroplast) มีเยื่อหุม 2 ชั้น ภายในมี
รงควตัถทุีเ่กีย่วของกบักระบวนการสงัเคราะหดวยแสง ทีเ่รยีกวา
คลอโรฟลล (chlorophyll) คลอโรพลาสต มีเยื่อหุม 2 ชั้น 
ไมพบในเซลลสัตว ภายในคลอโรพลาสตมีรงควัตถุสีเขียว
เรยีกวา คลอโรฟลล ทาํหนาทีส่รางอาหารใหพชืดวยกระบวนการ
สงัเคราะหดวยแสง (photosynthesis)

Tips

• เซลล = โรงเรียน  • ผนังเซลล = รั้วโรงเรียน • นิวเคลียส = ผอ. โรงเรียน  

• ออรแกเนลล = ทุกคนในโรงเรียน • เยื่อหุมเซลล = เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
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การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ผานเยื่อหุมเซลล

ใชพลังงาน
จากเซลล

ไมใชพลังงาน
จากเซลล

การแพร

การออสโมซิส

พิโนไซโทซิส

ฟาโกไซโทซิส

การนาํสารเขาสูเซลลโดยอาศัยตวัรบั

การแพร  
แบบธรรมดา

การแพรโดย 
อาศัยตัวพา

การนําสาร
เขาสูเซลล

การนําสาร
ออกนอกเซลล

ไมผานเยื่อหุมเซลล

การแพร (diffusion) คอื การเคลือ่นท่ีของอนุภาคสารจากบรเิวณทีม่คีวามเขมขนของอนุภาคสารมากไปสูบริเวณ

ที่มีความเขมขนของอนุภาคสารนอยกวา เชน การแพรของกลิ่นนํ้าหอมในอากาศ การแพรของโมเลกุลนํ้าตาล

หรือดางทับทิมในนํ้า การแพรของแกสออกซิเจนเขาสูปอด เปนตน การแพรจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนความ

เขมขนของสารในทุกบริเวณเทากัน สภาวะน้ีเรียกวา ภาวะสมดุลของการแพร คือ สภาวะที่มีอัตราการแพรเขา

เทากับอัตราการแพรออก

การออสโมซิส (osmosis) คอื การเคลือ่นท่ีของนํา้จากบรเิวณทีม่โีมเลกลุของนํา้มาก (ความเขมขนของสารละลาย

นอย) ไปสูบริเวณที่มีโมเลกุลของนํ้านอยกวา (ความเขมขนของสารละลายมาก) โดยผานเยื่อเลือกผาน เชน การพรม

นํ้าที่ผัก การรดนํ้าผักใหชุมชื้น เปนตน
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 1. การใชกลองจุลทรรศนในการศึกษาเซลลของ

สิ่งมีชีวิตขอใดไมถูกตอง

 ก.  กอนใชงานหมุนปุมปรับภาพหยาบเพื่อ 

ใหฐานวางสไลดเลื่อนลงระดับตํ่าสุด

 ข.  กอนใชงานหมุนปุมปรับภาพหยาบเพื่อ 

ใหฐานวางสไลดเลื่อนขึ้นระดับสูงสุด

 ค. เริ่มใชงานจากกําลังขยายตํ่าสุดเสมอ

 ง. เริ่มใชงานจากกําลังขยายสูงสุดเสมอ

 1. ขอ ก. และ ข.

 2. ขอ ข. และ ง.

 3. ขอ ก. และ ค.

 4. ขอ ค. และ ง.

 2. สมยศนาํเซลลของใบสาหรายหางกระรอก และ

เซลลเยื่อหอม มาสองดูดวยกลองจุลทรรศน 

สังเกตเห็นเม็ดสีเขียวเล็กๆ ในเซลลของใบ

สาหรายหางกระรอกแตไมพบในเซลลเยือ่หอม 

สวนประกอบในเซลลใบสาหรายหางกระรอก

ที่สมยศสังเกตเห็นคืออะไร

 1. นิวเคลียส

 2. ไซโทพลาซึม

 3. เยื่อหุมเซลล

 4. คลอโรพลาสต

 3. ขอใดคือเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว

กับสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ถูกตองที่สุด

 1. ขนาดของเซลล

 2. รูปรางของเซลล

 3. จํานวนของเซลล

 4. สวนประกอบของเซลล

 1. การใชกลองจุลทรรศนในการศึกษาเซลลของ

 2. สมยศนาํเซลลของใบสาหรายหางกระรอก และ

 3. ขอใดคือเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว

 4. สวนประกอบในขอใดท่ีทําใหเซลลพืชแตกตาง
จากเซลลสัตว

 1. ไมโทคอนเดรียกับนิวเคลียส
 2. ผนังเซลลกับคลอโรพลาสต
 3. เยื่อหุมเซลลกับนิวเคลียส
 4. ไซโทพลาซึมกับไรโบโซม

 5. “เซลลมลีกัษณะคอนขางกลม มสีวนทีเ่ปนแขน
ยื่นยาวออกมาจากตัวเซลลเพื่อชวยสงกระแส
ความรูสึกไปยังจุดอื่นๆ” จากขอความดังกลาว
คือเซลลในขอใด

 1. เซลลเม็ดเลือดแดง
 2. เซลลกลามเนื้อ
 3. เซลลประสาท
 4. เซลลอะมีบา

 6. เซลลที่ไมมีนิวเคลียสเปนสวนประกอบภายใน
เซลลคือเซลลในขอใด

 1. เซลลประสาท
 2. เซลลกลามเนื้อ
 3. เซลลเยื่อบุขางแกม
 4.  เซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวย

นํ้านม

 7. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางออรแกเนลล
ภายในเซลลกับหนาที่ไดถูกตองที่สุด

 1. นิวเคลียส เลือกสารผานเขาออกเซลล
 2.  ไมโทคอนเดรยี แหลงผลติพลงังานภายใน

เซลล
 3.  คลอโรพลาสต สังเคราะหสารที่เปน 

โปรตีนเพื่อใชในการสรางเอนไซม
 4.  ไรโบโซม สรางสารกลุมสเตียรอยดเพื่อ

เปนวัตถุดิบในการสรางฮอรโมน

 4. สวนประกอบในขอใดท่ีทําใหเซลลพืชแตกตาง

 5. “เซลลมลีกัษณะคอนขางกลม มสีวนทีเ่ปนแขน

 6. เซลลที่ไมมีนิวเคลียสเปนสวนประกอบภายใน

 7. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางออรแกเนลล
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 8. ออรแกเนลลใดที่พบไดเฉพาะในเซลลพืช

 1. แวคิวโอล กอลจิบอดี

 2. ผนังเซลล คลอโรพลาสต

 3. นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย

 4. เยื่อหุมเซลล รางแหเอนโดพลาซึม

 9. ออรแกเนลลคูใดมีความสัมพันธกันมากที่สุด

 1. ไมโทคอนเดรีย – แวคิวโอล

 2. เซนทริโอล – ไมโทคอนเดรีย

 3. รางแหเอนโดพลาซึม – แวคิวโอล

 4. รางแหเอนโดพลาซึม – กอลจิบอดี

 10. สวนประกอบทีอ่ยูนอกสดุของเซลลพชืและเซลล

สัตว มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

 1. เหมือนกัน คือ เปนผนังเซลล

 2. เหมือนกัน  คือ เปนเยื่อหุมเซลล

 3.  ตางกัน โดยเซลลพืชจะมีผนังเซลล   

สวนเซลลสัตวมีเยื่อหุมเซลล

 4.  ตางกัน โดยเซลลพืชจะมีเยื่อหุมเซลล  

สวนเซลลสัตวจะมีผนังเซลล

 11. สวนประกอบใดภายในเซลลที่ทําหนาที่เปน

แหลงสรางพลังงานใหแกเซลล

 1. นิวเคลียส

 2. แวคิวโอล

 3. คลอโรพลาสต

 4. ไมโทคอนเดรีย

 12. โรงงานผลิตไฟฟาเทียบไดกับออรแกเนลลใด

 1. ไรโบโซม

 2. ไลโซโซม

 3. เซนโทรโซม

 4. ไมโทคอนเดรีย

 8. ออรแกเนลลใดที่พบไดเฉพาะในเซลลพืช

 9. ออรแกเนลลคูใดมีความสัมพันธกันมากที่สุด

 10. สวนประกอบทีอ่ยูนอกสดุของเซลลพชืและเซลล

 11. สวนประกอบใดภายในเซลลที่ทําหนาที่เปน

 12. โรงงานผลิตไฟฟาเทียบไดกับออรแกเนลลใด

 13. หากเปรียบเซลลเปนเสมือนโรงเรียน สวน

ประกอบใดของเซลลพชืทําหนาทีเ่ปรยีบเสมอืน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. ผนังเซลล

 2. นิวเคลียส

 3. เยื่อหุมเซลล

 4. คลอโรพลาสต

 14. ออรแกเนลลในขอใดทําหนาท่ีควบคุมปริมาณ

และชนิดของสารที่ผานเขาและออกจากเซลล

 1. ผนังเซลล

 2. นิวเคลียส

 3. เยื่อหุมเซลล

 4. เยื่อหุมนิวเคลียส

 15. หากเซลลพืชไมมีผนังเซลล จะสงผลตอเซลล

อยางไร

 1. เซลลพืชจะแข็งแรงมากขึ้น

 2.  เซลลพืชจะไมสามารถสังเคราะห 

สารตางๆ ได

 3.  สารตางๆ จะไมสามารถแพรผานเขาไป 

ในเซลลได

 4.  เซลลจะไมสามารถคงรูปรางและไมมี 

ขอบเขตที่ชัดเจนได

 16. ถาเรานําตนมะมวงมาเพื่อศึกษาเรื่องเซลล   

เราจะพบเซลลอยูที่สวนใดของตนมะมวง

 1. มีอยูทุกสวนของพืช 

 2. ใบและลําตนเทานั้น 

 3. ปลายใบและปลายรากเทานั้น 

 4. ใบ ลําตน และปลายรากเทานั้น 

 13. หากเปรียบเซลลเปนเสมือนโรงเรียน สวน

 14. ออรแกเนลลในขอใดทําหนาท่ีควบคุมปริมาณ

 15. หากเซลลพืชไมมีผนังเซลล จะสงผลตอเซลล

 16. ถาเรานําตนมะมวงมาเพื่อศึกษาเรื่องเซลล   
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ใชรูปตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 17. - 18.

(2)

(3)

(1)

(4)

 17. ถาเซลลไมมีสวนประกอบของโครงสราง 

หมายเลข (1) จะสงผลอยางไรตอเซลล

 1. เซลลไมสามารถคงรูปรางได

 2.  สารไมสามารถลาํเลยีงผานเขามาในเซลลได

 3.  เซลลไมมแีหลงพลงังานเพือ่ใชในกจิกรรม

ตางๆ ของเซลล

 4.  เซลลไมสามารถสรางสารประกอบ 

ประเภทคารโบไฮเดรตได

 17. ถาเซลลไมมีสวนประกอบของโครงสราง 

 18. ออรแกเนลล หมายเลข (4) มีความสําคัญกับ

สิ่งมีชีวิตอยางไร

 1. สรางสารประเภทโปรตีนใหกับเซลล

 2.  ทําหนาที่ในกระบวนการสังเคราะห 

ดวยแสงของพืช

 3.  กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เปนอันตรายกับ

เซลล

 4.  เปนแหลงพลังงานในการทํากิจกรรม 

ตางๆ ของพืช

 19. สวนประกอบในขอใดของเซลลที่พบเฉพาะใน

เซลลพืช แตไมพบในเซลลสัตว

 ก. นิวเคลียส ข. ผนังเซลล

 ค. ไซโทพลาซึม ง. คลอโรพลาสต

 1. ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ข. และ ค.

 3. ขอ ค. และ ง. 4. ขอ ข. และ ง.

 18. ออรแกเนลล หมายเลข (4) มีความสําคัญกับ

 19. สวนประกอบในขอใดของเซลลที่พบเฉพาะใน

 20. นําสไลดเซลลของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน แลวบันทึกสวนประกอบ

ของเซลล ไดผลดังนี้

ชนิดที่
สวนประกอบของเซลล

ผนังเซลล เยื่อหุมเซลล นิวเคลียส คลอโรพลาสต

1 ✓ ✓ ✓ ✓

2 ✗ ✓ ✓ ✗

3 ✗ ✓ ✗ ✗

4 ✓ ✓ ✓ ✗

  หากนําเซลลทั้ง 4 ชนิด ไปแชในนํ้ากลั่นเปนเวลานานมาก เซลลชนิดใดมีโอกาสแตกได

 1. ชนิดที่ 1 และ 2   2. ชนิดที่ 2 และ 3

 3. ชนิดที่ 3 และ 4    4. ทุกชนิดมีโอกาสแตกได

 20. 

วิทยาศาสตร ม. 38



½ƒ¡ÊÁÍ§
 ÅÍ§·íÒ 1

 21. นักเรียนคนหนึ่งสะสมภาพเซลลสิ่งมีชีวิตเปน

งานอดิเรก ถาเขาตองการแยกหมวดหมู 

ภาพเซลล ดังภาพ

 

A

C

E

B

D

 

  นักเรียนคนนี้จะแยกเซลลเปน 2 กลุม คือ 

เซลลพืชและเซลลสัตว ขอใดแยกกลุมได

ถูกตอง

เซลลพืช เซลลสัตว

1. B D A C E

2. C D A B E

3. A B C D E

4. A C B D E

 22. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวถูกตอง

 ก.  เซลลเปนหนวยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของ 

สิ่งมีชีวิต

 ข. เซลลที่ยังมีชีวิตตองมีนิวเคลียสเสมอ

 ค.  เซลลท่ีมีขนาดใหญมองเห็นดวยตาเปลา 

ไดแก ไขของสัตวปก

 1. ขอ ก. เทานั้น 2. ขอ ค. เทานั้น

 3. ขอ ก. และ ข. 4. ขอ ก. และ ค.

 21. นักเรียนคนหนึ่งสะสมภาพเซลลสิ่งมีชีวิตเปน

 22. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวถูกตอง

 23. เมื่อนําชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษา

ภายใตกลองจุลทรรศน พบวาเซลลมีสวน

ประกอบ ดังนี้ ผนังเซลล เยื่อหุมเซลล ไซโท-

พลาซึม และนิวเคลียส ชิ้นสวนท่ีนํามาศึกษา

ควรเปนเซลลใด

 1. เซลลของไฮดรา
 2. เซลลของเยื่อบุขางแกม
 3. เซลลของเยื่อหัวหอมแดง
 4. เซลลของสาหรายหางกระรอก

 24. ขอใดเปนผลจากกระบวนการออสโมซิส

 1. การหยดนํ้าแดงลงในนํ้าดื่ม
 2.  การลําเลียงกลูโคสจากลําไสเล็กเขาสู 

เซลลตับ
 3.  การเติมนํ้าตาลลงในกะทิ ทําใหกะทิมีรส

หวาน
 4.  มะมวงที่แชในนํ้ายํา ทิ้งไวเปนเวลานาน

มะมวงจะเหี่ยว

 25. นําเซลลเยื่อหอม ใสลงในสารละลาย A, B 

และ C ตั้งทิ้งไวประมาณ 5 นาที ไดผลดังรูป 

 A B C
  เรียงลําดับความเขมขนของสารละลายจาก 

นอยไปมาก

 1.  A B C 2. A C B
 3. B A C 4. C A B

 26. การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลแบบใด

ไมผานเยื่อหุมเซลล

 1. การแพรโดยอาศัยตัวพา
 2. การแพรแบบธรรมดา
 3. การออสโมซิส
 4. พิโนไซโทซิส

 23. เมื่อนําชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษา

 24. ขอใดเปนผลจากกระบวนการออสโมซิส

 1. การหยดนํ้าแดงลงในนํ้าดื่ม

 25. นําเซลลเยื่อหอม ใสลงในสารละลาย A, B 

 26. การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลแบบใด

9วิทยาศาสตร ม. 3



 27. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงการใชหลักการ  

ออสโมซิสไดถูกตองที่สุด

 1.  การพรมนํ้าใหผักเพื่อใหดูสดใหม

 2.  การเติมนํ้าตาลลงไปในนํ้าแลวคนให 

เขากันจนกลายเปนนํ้าเชื่อม

 3.  การฉีดสเปรยปรับอากาศในหอง 

 เมื่อเวลาผานไปจะไดกลิ่นหอมทั่วหอง

 4.  การใสปุยลงไปในดินทําใหพืชสามารถ

นาํไปใชประโยชนเพือ่การเจรญิเตบิโตได

 28. การแพรแบบฟาซิลเิทต มอีตัราการแพรเรว็กวา  

หรอืชากวาการแพรแบบธรรมดา  เพราะเหตใุด

 1. ชากวา เพราะสารมีโมเลกุลใหญ

 2. ชากวา เพราะโปรตนีตวัพามจีาํนวนนอย

 3.  เรว็กวา เพราะใชโปรตนีตวัพาภายในเยือ่

หุมเซลล

 4.  เร็วกวา เพราะสารมีโมเลกุลใหญ แตมี

ปริมาณมาก

 29. นํ้าและธาตุอาหารลําเลียงเขาสูรากพืชดวย 

กระบวนการใด

 1. ลําเลียงโดยการแพรทั้งคู

 2. ลําเลียงโดยการออสโมซิสทั้งคู

 3.  นํ้าลําเลียงโดยการแพร สวนธาตุอาหาร 

ลําเลียงโดยการออสโมซิส

 4.  นํ้าลําเลียงโดยการออสโมซิส สวนธาตุ 

อาหารลําเลียงโดยการแพร

 30. ขนรากของพชืสามารถลาํเลยีงแรธาตเุขาสูเซลล

โดยวิธีการใด

 1. การแพร 2. การออสโมซิส

 3. การไหลซึม 4. การลําเลียง

 27. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงการใชหลักการ  

 28. การแพรแบบฟาซิลเิทต มอีตัราการแพรเรว็กวา  

 29. นํ้าและธาตุอาหารลําเลียงเขาสูรากพืชดวย 

 30. ขนรากของพชืสามารถลาํเลยีงแรธาตเุขาสูเซลล

ใชรูปตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 31. - 33. 

 

สารละลาย
นํ้าตาลเขมขน 
40%

ถุงกระดาษ
เซลโลเฟน

นํ้า

 31. การทดลองดงักลาวมวีตัถปุระสงคในการศกึษา

เรื่องใด

 1. การออสโมซิส

 2. การดูดซึมของนํ้า

 3. การแพรของสารในลักษณะตางๆ

 4.  การกระจายอนภุาคของนํา้ตาลในรปูแบบ

ตางๆ

 32. ถุงกระดาษเซลโลเฟนมีคุณสมบัติเหมือนกับ 

โครงสรางใดในเซลลของสิ่งมีชีวิต

 1. ผนังเซลล 2. เยื่อหุมเซลล

 3. ไซโทพลาซึม 4. คลอโรพลาสต

 33. หากทิ้งการทดลองไวใหเวลาผานไปประมาณ 

15 นาที แลวระดับนํ้าที่หลอดแกวสูงขึ้น แสดง

ว าความเข มข นของสารละลายภายในถุง

กระดาษเซลโลเฟนเปนอยางไร

 1. 40%

 2. นอยกวา 40%

 3. มากกวา 40%

 4.  ไมสามารถสรปุได เพราะระดบันํา้เพิม่ขึน้

เนื่องจากแรงดันของนํ้าภายนอกถุง

 31. การทดลองดงักลาวมวีตัถปุระสงคในการศกึษา

 32. ถุงกระดาษเซลโลเฟนมีคุณสมบัติเหมือนกับ 

 33. หากทิ้งการทดลองไวใหเวลาผานไปประมาณ 
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 34. พรชัยทําการทดลองหยอนเกล็ดดางทับทิมลง

ในบีกเกอรที่บรรจุนํ้า เวลาผานไปพบวานํ้าใน

บกีเกอรกลายเปนสมีวงทัง้หมด จากการทดลอง

ดังกลาวถือเปนการลําเลียงสารโดยวิธีใด

 1. การแพร

 2. การออสโมซิส

 3. การใชพลังงานจากเซลล

 4. การนําสารออกนอกเซลล

 35. นํามันสําปะหลังมาตัดเปนชิ้นทรงสี่เหลี่ยม

ลกูบาศก มวล 10 กรมั จาํนวน 4 ชิน้ แลวนาํไป

แชในบีกเกอรบรรจุนํ้าเกลือที่มีความเขมขน

แตกตางกนั 4 บกีเกอร ปริมาตร 250 ลกูบาศก-

เซนติเมตร เปนเวลา 15 นาที หลังจากนั้นนํา

ชิ้นมันสําปะหลังออกมาชั่งนํ้าหนัก ไดผลการ

ทดลอง ดังนี้

บีกเกอรที่
มวลของชิ้นมันสําปะหลัง

หลังการแช (กรัม)

1 10.6

2 8.6

3 9.7

4 10.1

  ขอใดเรียงลําดับความเขมขนของสารละลาย

นํ้าเกลือจากนอยไปมากไดถูกตอง

 1. บีกเกอรที่ 1, 4, 3 และ 2

 2. บีกเกอรที่ 1, 4, 2 และ 3

 3. บีกเกอรที่ 2, 3, 4 และ 1

 4. บีกเกอรที่ 2, 3, 1 และ 4

 34. พรชัยทําการทดลองหยอนเกล็ดดางทับทิมลง

 35. นํามันสําปะหลังมาตัดเปนชิ้นทรงสี่เหลี่ยม

 36. ขอใดคือความแตกตางระหวางการแพรและ 

การออสโมซิส

 1.  การออสโมซิสเปนการเคลื่อนที่ของ 

เยื่อบางๆ

 2.  การแพรและการออสโมซิส คือ 

กระบวนการเดียวกัน

 3.  การแพรไมตองผานเยื่อเลือกผาน แต

การออสโมซิสตองผานเยื่อเลือกผาน

 4.  การแพรเกิดจากสารเคล่ือนท่ีจากท่ีท่ีมี

โมเลกลุนอยไปสูท่ีท่ีมโีมเลกลุมากเทานัน้

 37. จากรูปการทดลอง เมื่อเวลาผานไป 20 นาที

ระดบัของเหลวในหลอดแกวจะมกีารเปลีย่นแปลง

เปนอยางไร เพราะเหตุใด

บีกเกอร

หลอดแกวทดลอง

ถุงเซลโลเฟนที่รัด
ปากดวยยางรัด

นํ้าเชื่อมเขมขน 10%

นํ้าเชื่อมเขมขน 30%

ระดับของเหลว
ในหลอดแกว

A

B

 1.  ลดลง เพราะสารละลาย B แพรออกมา

ในบีกเกอร

 2.  ลดลง เพราะนํ้าในสารละลาย B  

ออสโมซิสออกมาในบีกเกอร

 3.  เพิ่มขึ้น เพราะสารละลาย A แพรเขาไป

ในถุงเซลโลเฟน

 4.  เพิ่มขึ้น เพราะนํ้าในสารละลาย A  

ออสโมซิสเขาไปในถุงเซลโลเฟน

 36. ขอใดคือความแตกตางระหวางการแพรและ 

 37. จากรูปการทดลอง เมื่อเวลาผานไป 20 นาที
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