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การหายใจระดบัเซลล ์

หมายถึง การท่ีเซลล์ใช้ออกซิเจนในการเกิด catabolismหรือในการสลาย
สารอาหาร แล้วปลอ่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกมา 



เมทาบอลซิมึ (Metabolism) 
 

เมตาบอลิซึม คือ กระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานรวม
ไปถึงการสร้างสารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 2 
ชนิด คือ 

1. Catabolism คือ  กระบวนการสลายสารอาหารต่าง  ๆ เพื่ อ
เปล่ียนเป็นพลังงาน เช่น ในการหายใจ 

2. Anabolism คือ กระบวนการสร้างสารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของ
สิ่งมีชีวิต เช่น กระบวนการสังเคราะห์แสง การสร้างแป้ง น า้ตาล 
เซลลูโลส ไขมัน และโปรตนี เป็นต้น กระบวนการนีต้้องใช้พลังงาน
ในการท าปฏิกิริยาทางเคมี 

 



กระบวนการสลายสาร พลังงานจะถูกปล่อยออกมาเพื่อน า
กลับไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารอีกครัง้หน่ึงโดย
มีตัวเช่ือมที่ส าคัญคือ 

 

1. NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide) 

2. FAD (Flavine adenine dinucleotide) 

3. ATP (Adenosine Triphosphate) 
 



NAD+ (Nicotinamide  adenine  dinucleotide)   
 

เป็นตัวน าอเิล็กตรอน  พร้อมด้วยโปรตอน  และเน่ืองจากอะตอมของ
ไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบของ NAD มีประจุเป็นบวก จงึเขียน 
NAD+ 

เม่ือ  NAD+   1  โมเลกุลได้รับอเิล็กตรอนและโปรตอน (oxidizing 
agent)  NAD+  จะกลายเป็น  NADH   

NADH  เป็นสารที่มีพลังงานสูง  มีสมบัตเิป็นตวัให้อเิล็กตรอน 
(reducing  agent) เข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอเิล็กตรอน  เพื่อน า
พลังงานที่อยู่ใน  NADH มาใช้ในการสร้าง  ATP  ต่อไป 



NAD+ (Nicotinamide  adenine  dinucleotide)   



FAD (Flavin  adenine  dinucleotide)   
 

เป็นตวัน าอิเลก็ตรอน  พร้อมด้วยโปรตอน  FAD   1 โมเลกลุรับอิเล็กตรอน
และโปรตอนจะได้ FADH2 

 

FADH2  มีสมบตัิเป็นตวัให้อิเล็กตรอน  เม่ือเข้าสูก่ระบวนการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนพลงังานท่ีสะสมอยูจ่ะถกูน ามาใช้ในการสร้าง  ATP        

 



FAD (Flavin  adenine  dinucleotide)   



ATP เป็นสารอินทรีย์ที่ให้
พลังงานสูงพร้อมที่จะแตก
ตัวปล่อยพลังงานออกมา
ใช้ได้ 

 

ประกอบด้วยสารอนิทรีย์ 2 
ชนิด คือ adenine กับ 
ribose เช่ือมต่อกับกลุ่ม
ฟอสเฟตอีก 3 กลุ่ม 

ATP เม่ือถูกใช้แล้วสามารถ
สร้างกลับใหม่ได้ตลอดเวลา 



กระบวนการสร้างพันธะเคมีที่มีพลังงานสูงของ ATP เรียกว่า 
Phosphorylation มีวิธีสร้างได้ 3 แบบ 

1. Substrate phosphorylation เป็นการสร้าง ATP จากสารพลังงาน
สูง 



2. Oxidative phosphorylation เป็นการ
สร้าง ATP จากสารน าอเิลก็ตรอน 
(NADH และ FADH2) โดย NADH 
และ FADH2 สามารถถ่าย
อเิลก็ตรอนให้แก่ออกซเิจน โดย
ผ่านลูกโซ่ขนส่งอเิลก็ตรอน 
(electron transport chain) ใน 
mitochondria ท าให้เกดิพลังงานที่
จะท าให้เกดิปฏกิริิยาระหว่าง ADP 
กับฟอสเฟตเป็น ATP  
 



3. Photophosphorylation เป็นการสร้าง ATP จากพลังงานแสง
ส าหรับสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ โดยพลังงานแสงจะท าให้น า้
แตกตัวให้ออกซิเจน โปรตอน และอิเล็กตรอน และอเิล็กตรอน
จะถูกขนส่งไปตามลูกโซ่ขนส่งอเิล็กตรอนของคลอโรพลาสต์ท า
ให้เกิดพลังงานที่จะท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่าง ADP กับฟอสเฟต
เป็น ATP  



Mitochondria: 
1. Has outer membrane and inner membrane 
2. Folds are called cristae 
3. Space inside cristae is called the matrix, contains DNA and ribosome 
4. Site of aerobic respiration 
5. Krebs cycle takes place in matrix 
6. Electron Transport Chain takes place in cristae  



 

การหายใจระดับเซลล์ เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ 3 ขัน้ตอนที่
ต่อเน่ืองกัน 

1. วิถีไกลโคลิซีส (glycolytic pathway) เกิดในไซโตพลาสซมึ  

2. วัฏจักรเครบส์ (Krebs cycle) เกิดในไมโทคอนเดรีย  

3. ระบบถ่ายทอดอเิล็กตรอน (electron transport system) เกิดในไมโทคอน
เดรีย  

 

 
 



ไกลโคลซิีส (glycolysis) 

เป็นกระบวนการสลายกลูโคส (C6H12O6) ที่เกิดขึน้ต่อเน่ืองหลาย
ขัน้ตอนให้เกดิเป็นไพรูเวต (C3H4O3) จ านวน 2 โมเลกุล โดยจะ
ได้พลังงานทัง้ในรูป ATP และ NADH  
 
 
 
 



กระบวนการนีเ้กิดขึน้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเกิดขึน้ที่ไซ
โทพลาสซึมของเซลล์ที่เรียกว่าไซโตซอล เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้
ออกซเิจน  

ไพรูเวตที่เกดิขึน้นัน้สามารถถูกน าไปใช้ต่อได้ใน 

    1. ปฏิกิริยาที่ใช้ออกซเิจน โดยผ่านทางวัฏจักรเครปส์ และระบบ
ถ่ายทอดอเิล็กตรอน  

     2. ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซเิจนโดยเปล่ียนเป็นเอทานอล (ethanol) 
ในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ (alcohol fermentation) เกิดขึน้ใน
ยีสต์หรือเปล่ียนเป็นแลกเตต (lactate) เกิดขึน้ในการท างานของ
กล้ามเนือ้ลายขณะที่กล้ามเนือ้ท างานหนัก 

ไกลโคลิซีส (glycolysis) 



ไกลโคลซิีสอาจแบ่งเป็นสามขัน้ตอนใหญ่ๆ  

 
1. เป็นการเตมิหมู่ฟอสเฟตจาก ATP ให้น า้ตาลกลูโคส 
 2. เปล่ียนน า้ตาลที่มี 6 คาร์บอน ให้เป็น น า้ตาลที่มี
คาร์บอน 3 อะตอม  
3. เป็นการออกซิเดชันน า้ตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอมให้
เป็นไพรูเวต และได้ ATP 





สรุปกระบวนการและผลลัพธ์ของglycolysis 

1. เป็นกระบวนการสลายกลูโคสให้เป็นไพรูเวต ซึ่งมีคาร์บอน 3 
อะตอม จ านวน 2 โมเลกุล 

2. เกิดในไซโทพลาสซึมของเซลล์ 

3. ผลลัพธ์ที่ได้คือ  

 ไพรูเวต 2 โมเลกุล 

 สร้างพลังงาน 4 ATP ใช้พลังงานไป 2 ATP เหลือสุทธิ 2 ATP 

   สร้าง 2 NADH 



การสร้าง acetyl Co A 

- ขัน้ตอนนีเ้ป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างไกลโคลิซีสและวัฏจักรเครบส์ 

- ไพรูเวตซึ่งเกิดจากไกลโคลิซีสในไซโตพลาสซมึเข้าไปในไมโทคอนเด
รีย และถูกเปล่ียนเป็นแอซีตลิ โคเอ (acetyl CoA) โดยเอนไซม์ไพรู
เวต ดีไฮโดรจีเนส (pyruvate dehydrogenase) 

 - เป็นขัน้แรกในกระบวนการหายใจที่มี CO2 เกิดขึน้ 



การสร้าง acetyl Co A 

เกดิในไมโทคอนเดรีย  
สร้าง 2 NADH และ 2 CO2 (เน่ืองจากมีไพรูเวต 2 โมเลกุล) 



วัฏจักรเครบส์ (Krebs cycle) 

มีช่ือเรียกอย่างอื่นอีกว่า วัฏจกัรของกรดซติริก (citric acid cycle), 
วัฏจกัรของกรดไทรคาร์บอกซลิิก (tricarboxylic acid cycle)  

เกิดขึน้ที่ matrix ในไมโทคอนเดรีย 



ในการสลาย กลูโคส 1 โมเลกุล  
ได้ pyruvate 2 โมเลกุล 
 ท าให้เกดิ krebs cycle 2 รอบ 
 
รอบที่ 1      รอบที่ 2 
3 NADH      6 NADH 
1 FADH2      2 FADH2 

1 ATP      2 ATP 
2 CO2      4 CO2 



สรุปกระบวนการและผลลพัธ์ของวฏัจักรเครบส์ 

1. เกิดขึน้ที่ของเหลว (matrix) ในไมโทคอนเดรีย 

2. กลูโคส 1 โมเลกุล ได้ acetyl CoA 2 โมเลกุล สร้างพลังงาน
อสิระเก็บไว้ในรูปของ GTP 2 โมเลกุล เม่ือถูกไฮโดรไลซีส ได้
พลังงานเท่ากับ  

 2  ATP 

 6  NADH 

 2  FADH2 

 4  CO2 

 

 



 ระบบถ่ายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transport System) 

NADH และ FADH2 ที่ได้จาก glycolysis, การสร้าง acetyl CoA 
(pyruvate oxidation), และ Krebs cycle จะถ่ายทอดอิเล็กตรอน
พลังงานสูงไปยังโปรตนีหลายชนิดที่เป็น electron carriers ซึ่งฝัง
ตวัอยู่ในเยื่อหุ้มชัน้ในของไมโทคอนเดรียบริเวณ คริสต ี(cristae) 

 

 

 



ระบบถ่ายทอดอเิล็กตรอน (Electron Transport System) 

ในแต่ละล าดบัขัน้ของการส่งถ่ายอเิล็กตรอนพลังงานที่ปลดปล่อย
ออกมาจะถูกน าไปใช้ในการสร้างพันธะเคมีในโมเลกุลของ ATP 
เรียกการสร้าง ATP จากปฏิกิริยา redox เช่นนีว่้า “oxidative 
phosphorylation” ออกซเิจนท าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัว
สุดท้ายหลังจากรับอเิล็กตรอนแล้วออกซเิจนจะรวมตวักับ
ไฮโดรเจนออิอน ได้เป็นโมเลกุลของน า้ 

 



โมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของลูกโซ่หายใจที่พบในไมโทคอนเดรีย 
คือโปรตนีเชิงซ้อน 3 กลุ่มได้แก่ 

NADH dehydrogenase complex 

cytochrome b-c1 complex 

cytochrome oxidase complex 



นอกจากโปรตีนเชงิซ้อนทัง้ 3 กลุ่มแล้ว ลูกโซ่หายใจในไมโทคอนเดรียยัง
ประกอบด้วยโมเลกุลอีก 2 ชนิด คือ 

1. ยูบคิวโินน (ubiquinone) สามารถรับอิเล็กตรอนจาก NADH dehydrogenase 
complex แล้วส่งให้กับ cytochrome b-c1 complex 

2. ไซโทโครมซี (cytochrome c) ท าหน้าที่รับอิเล็กตรอนจาก cytochrome b-c1 
complex แล้วส่งให้ cytochrome oxidase complex 

 

 



หลักการรับส่งอเิล็กตรอนในลูกโซ่หายใจ 

อิเล็กตรอนของ NADH  
 

NADH dehydrogenase complex 
 

Ubiquinone 
 

cytochrome b-c1 complex 
 

cytochrome c 
 

cytochrome oxidase complex 
 

                                           O2             H2O 

 

 



ความสามารถในการรับอเิลก็ตรอน 

cytochrome oxidase complex 

cytochrome c 

cytochrome b-c1 complex 

ubiquinone 

NADH dehydrogenase complex 
 

  

มาก 

นอ้ย 



เมือ่มีการรับ-ส่งอเิลก็ตรอนใน ETC ท าให้ค่า pH ใน matrix สูงขึน้ 



NADH: in the mitochondria; produces 3 ATP 



อเิลก็ตรอนในโมเลกลุของ FADH2 จะไม่สามารถส่งให้กบั 
NADH dehydrogenase complex ได้เพราะFADH2 มี
ความสามารถรับอเิลก็ตรอนได้ดกีว่า  



FADH2: in the mitochondria; produces 2 ATP 



Oxidative Phosphorylation 
สรุปขัน้ตอน 

NADH ส่งอิเล็กตรอน 

ป๊ัมโปรตอนไปสะสมที่ intermembrane space 

เกิดการแพร่ของโปรตอน (ATP synthase) 

สังเคราะห์ ATP จาก ADP และ Pi 





สรุปกระบวนการและผลลัพธ์ของ ETS 

1. เกิดที่เยื่อหุ้มชัน้ในของไมโทคอนเดรียหรือคริสต ี

2.  O2 จะเป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดท้ายและเกิดเป็นน า้ 

3. NADH เม่ือผ่าน ETS จะได้พลังงาน 3 ATP 

4. FADH2 เม่ือผ่าน ETS จะได้พลังงาน 2 ATP 





ขัน้ตอนการเกิดพลงังานจาก ETS 

1. ไกลโคลิซีส:  2 NADH = 2x2 = 4  ATP เสียอเิลคตรอนเม่ือเข้า
มาในไมโตคอนเดรีย 

2. Acetyl CoA: 2 NADH = 2x3 = 6  ATP 

3. วัฏจกัรเครบส์:  

       6 NADH = 6x3  = 18  ATP 

       2 FADH2  = 2x2 =  4 ATP 

 

           รวมทัง้สิน้ 32 ATP 



พลังงานที่ได้จาการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน 



การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน 





เซลล์ยสีต์จะเกดิ alcohol fermentation  

ได้ alcohol CO2 และ 2 ATP  

C6H12O6          2C2H5OH  +  2CO2  +  2ATP 

  

enzyme 

การหายใจของยสีต์ 



เซลล์กล้ามเนือ้ ฟังไจ หรือแบคทีเรียบางชนิด จะเกดิ lactate 

fermentation  ได้กรดแลคติก และพลงังาน 2 ATP 

C6H12O6   C3H6O3   +  พลังงาน 2 ATP 
 

enzyme 



การสลายกลูโคส 1 โมเลกลุโดยกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน 

(aerobic respiration)  จะให้ ATP 36 โมเลกลุ 
 

การสลายกลูโคส 1 โมเลกลุโดยกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

(anaerobic respiration)  จะให้ ATP 2 โมเลกลุ 

 



การสลายกรดไขมัน และกรดอะมโิน 
 
 
1. การสลายไขมัน 
 
       lipase 
Fatty → Glycerol + fatty acid → Beta Oxidation → Acetyl Co A 
                    ↓ 
       PGAL(G3P), Pyruvate (C3) → Aerobic (Glycolysis)/Anaerobic respiration 
 



2. การสลายกรดอะมิโน 
 

กรดอะมิโนบางชนิด ถูกเปล่ียนเป็น Pyruvate (C3) จะเข้าตรง (Acetyl 
Co A) 

กรดอะมิโนบางชนิด เข้าตรง Krebs cycle 




