
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การลําเลียงสาร 

 

เซลล (Cell)  

 ในทางชีววิทยา เซลล (cell) เปนโครงสรางและหนวยทํางานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดใน

บางครั้งอาจเรียกวา หนวยที่เปนองคประกอบของชีวิต ("building blocks of life") สิ่งมีชีวิตบางชนิด เชน 

แบคทีเรีย ประกอบดวยเซลลเพียง 3 เซลล (unicellular) แตสัตวหลายชนิด เชน มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตหลาย

เซลล (multicellular) เซลลมีโครงสรางพื้นฐานประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ คือ  

 1. สวนที่หอหุมเซลล (ผนังเซลล : Cell Wall และเย่ือหุมเซลล : Cell membrane)  

 2. ไซโทพลาซึม (cytoplasm)  

 3. นิวเคลียส (nucleus)  

 

 เซลลทั่วๆ ไปมีขนาดและรูปรางตางกัน สวนมากมีขนาดเล็กและมองดวยตาเปลาไมเห็นจึงตองอาศัย

กลองจุลทรรศนชวยในการศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของโครงสรางของเซลลที่ทําหนาที่แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของเซลล  

เกล็ดความรู 

กลองจลุทรรศน (microscope) เปนเครื่องมือ 

ที่ชวยในการขยายภาพทําใหสามารถมองเห็นสิง่มีชีวิต 

ขนาดเล็กได กลองจลุทรรศนมทีั้งแบบที่ใชแสง 

(light microscope) และแบบอเิล็กตรอน  

(electron microscope) แตละแบบมีประสิทธิภาพ 

และกําลงัขยายแตกตางกัน 
  



 แตละเซลลมีองคประกอบและดํารงชีวิตไดดวยตัวเองโดยการนําสารอาหารเขาไปในเซลลและเปลี่ยน

สารอาหารใหกลายเปนพลังงานเพื่อการดํารงชีวิตและการสืบพันธุ เซลลมีความสามารถหลายอยางดังน้ี  

 เพิ่มจํานวนโดยการแบงเซลล  

 เมแทบอลิซึมของ เซลล (cell metabolism) ประกอบดวย การลําเลียงวัตถุดิบเขาเซลล, การสราง

สวนประกอบของเซลล, การสรางพลังงานและโมเลกุล และ ปลอยผลิตภัณฑออกมา การทํางานของเซลล

ข้ึนกับความสามารถในการสกัดและใชพลังงานเคมีที่สะสมในโมเลกุลของสารอินทรีย พลังงานเหลาน้ีจะไดจาก 

วิถีเมแทบอลิซึม (metabolic pathway)  

 การสังเคราะหโปรตีนเพื่อใชในระบบการทํางานของเซลล เชน เอนไซม โดยเฉพาะเซลลของสัตวเลี้ยง

ลูกดวยนมจะมีโปรตีนตางๆ ถึง 10,000 ชนิด  

 ตอบสนองตอสิ่งกระตุนทั้งภายนอกและภายใน เชน อุณหภูมิ , pH , อาหาร  

 การขนสงของเวสิเคิล (vesicle) 

 การรักษาสมดุลของเซลล โดยมีเย่ือหุมเซลลควบคุมการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล เพื่อรักษา

สภาพแวดลอมภายในใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของเซลล การลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลลมีทั้งแบบใช

พลังงาน และแบบไมใชพลังงาน สวนการลําเลียงสารโดยการสรางถุงจากเย่ือหุมเซลล แบงเปน แบบเอกโซไซ

โทซิส (exocytosis) และเอนโดไซโทซิส (endocytosis) ตามทิศทางการลําเลียงออกหรือเขาเซลล  

สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีโครงสรางและอวัยวะที่แตกตางกันจึงมีวิธีการรักษาดุลยภาพตางกัน การรักษา

ดุลยภาพของรางกายโดยทั่วไป หมายถึง การรักษาดุลยภาพของนํ้า แรธาตุ และกรด-เบส สําหรับคนและสัตว  

เลี้ยงลูกดวยนํ้านมมีไต (kidney) เปนอวัยวะที่ทําหนํ้าที่รักษาดุลยภาพของนํ้าและแรธาตุตาง ๆ โดยการกําจัด    

ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ควบคุมระดับความเขมขนของแรธาตุและรักษาสภาพของกรด-

เบส ในรางกายใหคงที่ การรักษาอุณหภูมิภายในรางกายของคนและสัตว มีศูนยควบคุมอยูทีส่มองสวนไฮโพทา

ลามัสซึ่งทํางานรวมกับผิวหนัง ตอมเหงื่อและหลอดเลือด สวนพืชมีปากใบเพื่อแลกเปลี่ยนแกสและควบคุมนํ้า

ในลําตน  

เยื่อหุมเซลล (Plasma Membrane)   

 เปนโครงสรางของเซลลที่ทําหนํ้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ผานเขา-ออกของสารระหวางภายในเซลลกับ

สิ่งแวดลอมภายนอก 

 โครงสรางของเยื่อหุมเซลล มีลักษณะดังน้ี 

  ประกอบดวยสารหลัก 2 ชนิด คือ ฟอสโฟลิพิด และโปรตีน โดยฟอสโฟลิพิดจัดเรียงตัวเปน 2 ช้ัน ซึ่ง

จะหันสวนที่ไมชอบนํ้า (สวนหาง) เขาหากัน และหันสวนที่ชอบนํ้า (สวนหัว) ออกจากกัน โดยมีโมเลกุลของ

โปรตีนกระจายตัวแทรกอยูระหวางโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด เย่ือหุมเซลลจึงมีคุณสมบัติเปนเย่ือเลือกผาน 

(Semipermeable Membrane) 



 

การลําเลียงสาร 

กระบวนการนําเขาและสงออกของสารผานเซลลน้ีสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบดวยกัน คือ การ

ลําเลียงสารผานเย่ือหุมเซลล และลําเลียงสารโดยไมผานเย่ือหุมเซลล ดังแผนภาพ 

 
  

 การลําเสียงสารแบบผานเยื่อหุมเซลลโดยไมใชพลังงาน (Passive transport)  

 

การแพร (diffusion)  

 หมายถึงการกระจายของอนุภาคจากสารบริเวณที่มีความเขมขนสูงไปสูบริเวณที่มีความเขมข้ันตํ่ากวา

จนกระทั้งอยูในสภาพสมดุล (dynamic equilibrium) คือ มีการกระจายของอนุภาคของสารอยางสม่ําเสมอ 



 1. การแพรแบบธรรมดา (diffusion simple) หมายถึงกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่มี

พลังงานจลนอยูในตัวเองจากบริเวณที่มีความเขมขนสูงไปยังบริเวณสารที่มีความเขมขนตํ่ากวาจนสองบริเวณมี

ความเขมขนเทากัน เรียกสภาวะน้ีวา สมดุลการแพร (dynamic equilibrium) กระบวนการแพรของสารทําให

เซลลไดรับสารอาหาร ออกซิเจนทําใหรากพืชไดรับแรธาติ และทําใหเซลลกําจัดคารบอนไดออกไซดออกจาก

เซลลได 

 2. การออสโมซิส (osmosis) หมายถึงกระบวนการแพรของของเหลว หรือตัวทําละลายจาก

สารละลายที่เจือจางกวาเขาสูสารละลายที่เขมขนกวา โดยผานเย่ือบาง ๆ ที่เปนเย่ือเลือกผาน (sempernable 

membrane)  

 

ประเภทของสารละลายท่ีเก่ียวของกับการออสโมซิส แบงเปน 3 ประเภท คือ 

 1. สารละลายไฮเปอรโทนิก (Hypertonic Solution) คือ สารละลายที่มีความเขมสูงเมื่อเทียบกับ

ความเขมขนของสารละลายภายในเซลล ดังน้ัน เซลลจะหดตัวและเหี่ยวแฟบลงเน่ืองจากมีการสูญเสียน้ําจาก

เซลล เราเรียกกระบวนการแพรของน้ําออกมาจากไซโทพลาสซึมและมีผลทําใหเซลลมีปริมาตรเล็กเรียก

ปรากฏการณน้ีวา พลาสโมไลซิส (Plasmolysis) 

 2. สารละลายไฮโปโทนิก (Hypotonic Solution) คือ สารละลายที่มีความเขมขนต่ํา เมื่อเทียบกับ

ความเขมขนของสารละลายในเซลล ดังน้ันเซลลจะขยายขนาดหรือมีปริมาตรเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกิดการแพร

ของน้ํา จากสารละลายภายนอกเขาสูภายในเซลล และทํา ใหเซลลเกิดแรงดันเพิ่มข้ึน ดันใหเซลลยืดขยาย

ออกไปเรียกปรากฏการณน้ีวา พลาสมอบไทซิส (Plasmoptysis) 

 3. สารละลายไอโซโทนิก (Isotonic solution) คือ สารละลายที่มีความเขมขนเทากับความเขมขน

ของสารละลายภายในเซลล ดังน้ันเซลลที่อยูในภาวะที่มีสารละลายไอโซโทนิกลอมรอบ จึงไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนซึ่งมีความสําคัญมากในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการคงรูปรางของเซลลสัตวการที่เม็ดเลือดแดง

ไหลเวียนอยูในน้ําเลือดโดยไมเหี่ยวแฟบหรือพองโตจนแตก เน่ืองจากความเขมขนของสารละลายน้ําเลือดเปน 

ไอโซโทนิกตอสารละลายภายในเม็ดเลือดแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การแพรแบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) หมายถึง กระบวนการแพรของสารเขาหรือออก

จากเซลลโดยอาศัยการทํางานของตัวพา (carrier) เปนการลําเลียงสารจากบริเวณที่มีความเขมขนสารสูงไปสู

บริเวณที่มีความเขมขนของสารตํ่ากวาเหมือนการแพรธรรมดา โดยไมตองใชพลังงาน และอัตราการแพรจะเร็ว

กวามาก ทําใหรับสารและขับสารอยางรวดเร็ว การแพรแบบฟาซิลิเทต เปนวิธีที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตเทาน้ัน เชน 

กระบวนการดูดซมึกลูโคส และฟรุตโทสเขาสูเซลลผนังลําไส การลําเลียงกลูโคสเขาสูเซลลเม็ดเลือดแดง เซลล

ตับ เปนตน 

 

 
 

 การลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลโดยใชพลังงานจากเซลล (Active transport)  

คือ การเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรืออิออนของสารจากบริเวณที่มีความหนาแนนนอยไปสูบริเวณที่มี

ความหนาแนนมากกวาโดยอาศัยพลังงานในรูป ATP จากเซลล กระบวนการน้ีนับไดวามีความสําคัญมากอยาง

หน่ึงที่ 

ทําใหเซลลสามารถรักษาสภาวะสมดุลอยูได 

 

 
 

การลําเลียงสารแบบผานเยื่อหุมเซลลโดยใชพลังงาน 

 1. สารแพรจากบริเวณท่ีมีสารหนาแนนนอยไปสูบริเวณท่ีมีสารหนาแนนมากกวา  

 2. ตองใชพลังงานท่ีไดจากการสลายพันธะของสารพลังงานสูง คือ ATP (ไดจากการสลาย

สารอาหาร) เพื่อเปนแรงผลักดันในการลําเลียง และตองอาศัยโปรตีนท่ีแทรกอยูบนเยื่อหุมเซลล ทําหนํ้าท่ี

เปนตัวลําเลียงเชนเดียวกับการแพรแบบฟาลิซิเทต 

 

 

 

 

 



 

 

 การลําเลียงสารโดยไมผานเยื่อหุมเซลล  

 ในการลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญสารเหลาน้ีจะไมสามารถแทรกตัวผานเย่ือหุมเซลลไดโดยตรง 

ดังน้ันจึงจําเปนตองอาศัยกลไกการลําเลียงสารที่มีลักษณะจาเพาะดวยการสรางถุงที่เรียกวา เวสิเคิล (vesicle) 

ซึ่งเกิดข้ึนจากการหดตัวเปนแองของเย่ือหุมเซลลหรือการเปดออกของออรแกเนลลตางๆ ภายในเซลล การ

รวมตัวของเย่ือหุมเซลลสามารถลอมรอบสารโมเลกุลใหญไดการลําเลียงสารโดยไมผานเย่ือหุมเซลลแบงไดเปน 

2 ชนิด คือ แบบเอนโดไซโทซิสและแบบเอกโซไซโทซิส  

 

1. เอนโดไซโทซิส (endocytosis) เปนการเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญจากภายนอกเซลลเขาไป

ภายในเซลล โดยที่เย่ือหุมเซลลจะมีลักษณะเวาเขาไป มี 3 รูปแบบ คือ 

พิโนไซโทซิส (pinocytosis)  

 เปนการนําอนุภาคของสาร ที่อยูในรูปของสารละลายเขาสูเซลล โดยทําใหเย่ือหุมเซลลเวาเขาไปในไซ

โทพลาสซึมทีละนอย จนกลายเปนถุงเล็ก ๆ  เมื่อเย่ือหุมเซลลปดสนิท ถุงน้ีจะหลุดเขาไปในเซลล กลายเปน เวสิ

เคิล (vesicle) อยูในไซโทพลาสซึม เชน การกรองสารที่เซลลหนวยไต 

 

 ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis)  

 เปนการลําเลียงสารที่เปนของแข็งเขาสูเซลล โดยการย่ืนไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ออกมาลอม

อนุภาคของสาร กอนนําเขาสูเซลลในรูปเวสิเคิล แลวรวมกับไลโซโซมในเซลล เพื่อยอยสลายสารน้ัน ดวย

เอนไซมในไลโซโซม เชน การกินอาหารของอะมีบา การทําลายเช้ือโรคของเซลลเม็ดเลือดขาว ซึ่งจัดเปน

ภูมิคุมกัน (immunity) ของรางกายอีกแบบหน่ึง 

 การนําสารเขาสูเซลลโดยอาศัยตัวรับ (receptor mediated endocytosis) 

 เปนการลําเลียงสารเขาสูเซลล ที่เกิดข้ึนโดยมีโปรตีนตัวรับบนเย่ือหุมเซลล สารที่ถูกลําเลียงเขาสูเซลล

ดวยวิธีน้ีจะตองมีความจําเพาะในการจับโปรตีนตัวรับที่อยูบนเย่ือหุมเซลล จึงจะสามารถนําเขาสูเซลลได

หลังจากน้ันเย่ือหุมเซลลจึงเวาเปนเวสิเคิลหลุดเขาสูภายในเซลล 

 

2. เอกโซไซโทซิส (exocytosis)  

 เปนกระบวนการลําเลียงสารโมเลกุลใหญ หรือของเหลวโดยสารน้ันจะบรรจุอยูในเวสิเคิล (vesicle) 

แลวเคลื่อนมารวมตัวกับเย่ือหุมเซลล สงออกนอกเซลลอาจจะเปนเวสิเคิลที่มีโปรตีนหรือเอนไซมอยูภายในเพือ่

นําออกไปใชนอกเซลลหรือเวสิเคิลที่เปนของเสียหรือสิ่งที่ไมมีประโยชนตอเซลล เพื่อขับออกนอกเซลล ซึ่งของ

เสียเหลาน้ีเกิดจากการยอยของไลโซโซม เชน การหลั่งเอนไซมจากเย่ือบุผนังลําไสเล็ก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


