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Objectives

ทราบความแตกตางระหวางเซลลโพรแคริโอติก  (prokaryotic cell) 
กับ เซลลยูแคริโอติก (eukaryotic cell)

เปรียบเทียบเซลลพืช (plant cell) และเซลลสัตว (animal cell)

ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลล (organelle) บางชนิดที่
เหน็ไดจากกลองจุลทรรศนธรรมดา (LM)

ศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในเซลลพืช

Eukaryotes & Prokaryotes

Eukaryotes

Prokaryotes

unicellular

multicellular

autotroph
heterotroph heterotroph

Prokaryotic cell

• ไมมีเยื่อหุม nucleus -- nucleoid
• Circular DNA
• ม ีribosome ขนาด 70S – เล็ก
• Cell wall -- peptidoglycan

Eukaryotic cell

bacteria cell plant cell

• มีเยื่อหุม nucleus -- nucleus
• ม ีDNA จับกับ histone = Chromosome
• ม ีribosome ขนาด 80S – ใหญ
• Cell wall (plant cell) -- cellulose



โครงสรางของเซลล

ออรแกเนลล 
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เซลลสัตว (animal cell)

เซลลพืช (plant cell) Nucleus
1. Nuclear membrane

เปนเยื่อบาง ๆ 2 ชั้น แตไมเชื่อม
ตอเนื่องตลอด ทําใหเกดิรูเล็กๆ
มากมาย (nuclear pore)
2. Chromatin
ลักษณะเปนเสนใยพันกัน 

ประกอบดวย DNA และโปรตีน
3. Nucleolus
ประกอบดวย RNA และโปรตีน ทํา

หนาที่สังเคราะห ribosomal RNA
4. Nucleoplasm
เปนของเหลวใสในนิวเคลียส



ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm)

การไหลเวียนของไซโตพลาสซึม 
(cytoplasmic streaming) - cyclosis

• ลักษณะเปนของเหลว
(cytosol)

• เปนที่อยูของ organelle

Plastid - เม็ดสี

Leucoplast

Chloroplast

Chromoplast

concentric ring

amyloplast

carotenoidelaioplast
proteinoplast

Sap vacuole

Vacuole
Fat vacuole

Food vacuole Contractile vacuole



Mitochondria

ATP source

Cilia and flagellum

Euglena : flagellum Paramecium : cilia
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1. ศกึษา Prokayotic cell :

Oscillatoria

Cell wall

Cytoplasm

Pigment

2. ศกึษา Eukaryoyic cell:
2.1 เซลลสัตว: เซลลเยื่อบุกระพุงแกม

ยอมสีดวย aceto-orecin, Lugol’s solution หรือ methylene blue

Cell membrane

Cytoplasm

Nucleus

ยอมสีดวย methylene blue

2.1 เซลลสัตว: เซลลเยื่อบุกระพุงแกม (ตอ) 2.2 เซลลพืช: เซลลเยื่อหอม



2.2 เซลลพืช: เซลลเยื่อหอม (ตอ)

Cell wall

Cytoplasm

Nucleus

Leucoplast

Cell wall

Cytoplasm

ยอมสี Lugol ’s solution

2.3 ศึกษาเม็ดสี: Leucoplast ในเซลลหัวมันฝรั่ง

Chromoplast

Cytoplasm

Cell wall

Chromoplast ในเซลลพริกแดง Chloroplast และ Cyclosis ในเซลลสาหรายหางกระรอก

Cyclosis ภายในเซลล

Chloroplast

Cell wall

Cytoplasm



เซลลสาหราย Spirogyra
Spiral chloroplast

Nucleus

Cytoplasmic strand

Pyrenoid

4. ศึกษา Mitochondria ในเซลลของลําตนตําลึง

• ตัดแบบ long section

• ยอม Janus green B

Cell wall

Mitochondria

Chloroplast

5. ศกึษา flagellum ของ Euglena

Chloroplast
Cell membrane

Eye spot

Flagellum

6. ศึกษา cilia ของ Paramecium

Cell membrane

Cilia

Contractile vacuole


