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ในเซลลที่มีชีวิตนั้น มีการหายใจตลอดเวลาโดยการใชออกซิเจนแลว
ปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาในปริมาตรเทาๆ กัน แตอยางไรก็ตามการ
หายใจไมใชเปนเพียงการแลกเปลี่ยนกาซเทานั้น กระบวนการทั้งหมดเปน
กระบวนการออกซิเดชั่น-รีดักชั่น  ซึ่งอาหารจะถูกออกซิไดซไปเปน
คารบอนไดออกไซด สวนออกซิเจนที่เซลลไดรับจะถูกรีดิวซไปเปนน้ํา 
อาหารที่เปนสารเริ่มตนของกระบวนการหายใจไดแก แปง ฟรุคโตแซน
(Fructosan)   ซูโครส น้ําตาลชนิดอื่น ๆ  ไขมัน กรดอินทรีย และในบาง
กรณีโปรตีนก็สามารถเปนสารเริ่มตนได



สมการอยางงายของกระบวนการหายใจสมการอยางงายของกระบวนการหายใจ   คือคือ
CC66HH1212OO66 ++ 66OO22 66COCO22 ++ 66HH22O O ++  พลังงานพลังงาน
1.1.  พลงังานทีไ่ดออกมาจํานวนมากจะหายไปในรูปของความรอนพลงังานทีไ่ดออกมาจํานวนมากจะหายไปในรูปของความรอน  
2.2.  พลงังานที่สําคัญที่เกิดจากการหายใจที่สําคัญอยูในรูปของพลงังานที่สําคัญที่เกิดจากการหายใจที่สําคัญอยูในรูปของ    

สารประกอบที่ใหพลังงานสูงคือสารประกอบที่ใหพลังงานสูงคือ ATP  ATP และและ NADH  NADH 

Respiratory Quotient Respiratory Quotient ((RR..QQ.).)
Respiratory Quotient Respiratory Quotient เปนคาอัตราสวนของคารบอนไดออกไซดที่เปนคาอัตราสวนของคารบอนไดออกไซดที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจตอปริมาณของออกซิเจนที่ใชเกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจตอปริมาณของออกซิเจนที่ใช  
1.1.  การใชคารโบไฮเดรตเปนสารเริ่มตนการใชคารโบไฮเดรตเปนสารเริ่มตน  คาคา  RR..QQ.. จะเทากับจะเทากับ  11







2.2.  การหายใจโดยใชไขมันเปนสารเริ่มตนการหายใจโดยใชไขมันเปนสารเริ่มตน  จะมีคาจะมีคา R R..QQ..  ต่ํากวาต่ํากวา  11
ดังสมการดังสมการ

CC1818HH34340022 ++ 25.525.5 0202 1818COCO22 ++ 1717HH22OO

1818
RR..QQ.. == 25.525.5 == 0.70.7

3.3.  การหายใจที่ใชกรดอินทรียเปนสารเริ่มตนการหายใจที่ใชกรดอินทรียเปนสารเริ่มตน  คาคา R R..QQ..  จะจะ
มากกวามากกวา  

พืชจะสะสมแปงไวพืชจะสะสมแปงไวในพในพลาลาสติดสติดของเซลลในรูปที่ไมละลายน้ําของเซลลในรูปที่ไมละลายน้ํา
เปนเม็ดแปงซึ่งเปนเม็ดแปงซึ่งประกอบดวยอะไมโลสประกอบดวยอะไมโลส  ((AmyloseAmylose))  และอะไมโลและอะไมโลเพคตินเพคติน  
((AmylopectinAmylopectin))



ขั้นตอนในการสลายแปงใหเปนกลูโคส สามารถคะตะไลทโดย
เอนไซม 3 ชนิด และตองการเอนไซมชนิดอื่น ๆ เพื่อใชในกระบวนการ
เสร็จสมบูรณ เอนไซม 3 ชนิด 

เอนไซม 3 ชนิดแรกที่ใชคือ แอลฟาอะไมเลส (α - amylase) 
เบตาอะไมเลส (β - amylase) และ Starch Phosphorylase

1. แอลฟาอะไมเลสจะสลายแปงที่มี แขน 1, 4 ของอะไมโลส
และอะไมโลเพคติน

2. เบตาอะไมเลสจะสลายแปงใหกลายเปน เบตามอลโตส (β -
maltose)



กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสทั้ง 2 ชนิด จะเกีย่วของกับโมเลกุลของน้ําจงึ
เรียกวา ไฮโดรไลติค เอนไซม (Hydrolytic Enzymes) ซึ่งเปนการเกิดปฏิกิริยา
ชนิดไมผันกลับ

3. เอนไซม Starch Phosphorylase เปนเอนไซม ฟอสโฟโรไลติค
(Phosphorolytic Enzymes) เพราะเกี่ยวของกับกลุมฟอสเฟต

แปง + H2PO4
− กลูโคส - 1 – ฟอสเฟต

การเกิด กลูโคส - 1 - ฟอสเฟต นี้ ทำให้ เซลล์ไม่ต้องใช้ ATP    1 โมเลกุล ใน
การเปลี่ยนกลูโคส การแตกสาขาของโมเลกุลแปงทําใหเกิดอะไมโลเพคติน
นั้น แยกออกไปดวยแขน 1, 6 ซึ่งเอนไซมทั้ง 3 ชนิดดังกลาวเขาทําลายแขน
ชนิดนี้ไมได แขนดังกลาวจะถูกทําลายดวยเอนไซม Debranching Enzyme  
หรือ R enzyme และ เด็กซตริเนส (Dextrinases)



มอลโตสที่ไดออกมานั้น จะถูกเปลี่ยนเปน กลูโคสโดยเอนไซม แอลฟา
อะไมเลส ไฮโดรไลซอยางชาๆ เกิดเปนกลูโคส หรือโดยเอนไซม มอลเตส 
(Maltase) ซึ่งจะสลายมอลโตสเปนกลูโคสอยางรวดเร็ว

Maltose + H2O                             2-D-glucose 
อุณหภูมิมีผลกระทบตออัตราสวนของน้ําตาลตอแปงในเนื้อเยือ่แตละ

ชนิด  ในหัวมันฝรั่งการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ใกลจุดเยือกแข็ง จะกอใหเกิด
การสะสมกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส และสูญเสียแปงไปประมาณ 1-5
เปอรเซ็นต

 พืชในตระกูล Compositae ไมสะสมแปง แตสะสมฟรุคโตแซนส 
ซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก คอื ประกอบดวยฟรุคโตส ประมาณ 12-35 โมเลกุล



และกลูโคสที่ปลายลูกโซ การสลายฟรุคโตแซนส จึงไดฟรุคโตสและ
ซูโครส และซูโครสจะถูกเปลี่ยนเปนกลูโคสและฟรุคโตสโดยเอนไซมอิน
เวอเทส (Invertases)

ไกลโคไลสิซ และการหมัก (Glycolysis และ Fermentation)
ไกลโคไลสิซเปนกลุมของปฏิกิริยาซึ่งกลูโคส หรือกลูโคส -1-

ฟอสเฟต หรือ ฟรุคโตส จะถูกเปลี่ยนไปตามลําดับของปฏิกิริยาและได
ผลิตภัณฑสุดทายเปนกรดไพรูวิค เปนกระบวนการที่เกิดในไซโตพลาสต 
(Cytoplasm)    กระบวนการนี้ไมเกี่ยวของกับการใชออกซิเจน และสามารถ
เกิดไดในสภาพที่ขาดออกซิเจน    กระบวนการนี้เปนกระบวนการหลักของ
การใชแปงที่น้ําตาลมีคารบอน  6  อะตอม สลายตัวเปนกรดไพรูวิค 2 โมเลกุล 













จํานวนของ ATP ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกลโคไลซิสจะไดดังนี้ 
กระบวนการนี้ใหกรดไพรูวิค 2 โมเลกุล NADH 2 โมเลกุลและ ATP 4 
โมเลกุล ซึ่งเกิดจาก Substrate-level    NADH ภายใตสภาพหายใจที่มี
ออกซิเจนตามปกติจะถูกออกซิไดซในเยื่อหุมชั้นในของไมโตคอนเดรีย 
โดยเอนไซม NADH   dehydrogenase ได ATP 2 โมเลกุล ตอ NADH 1 
โมเลกุล ดังนั้นกระบวนการไกลโคไลซิสจึงให ATP ออกมาทั้งหมด 8 ATP 
แตในการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสนี้ตองใช ATP ไป 2 โมเลกุล  ดังนั้น 
ATP ที่ไดจริง ๆ จึงมี 6 โมเลกุล หรือถาเปนกรณีที่ใช กลูโคส-1-ฟอสเฟต
หรือกลูโคส-6-ฟอสเฟต แทนน้ําตาลกลูโคสจะได ATP จริง ๆ    7 โมเลกุล 



หนาทีข่องกระบวนการไกลโคไลสซิ
1. สรางโมเลกุลของสารประกอบหลายชนิด ซึ่งสามารถออกไปจาก

กระบวนการเพื่อใชสังเคราะหสวนประกอบอื่นๆ ของพชื

2. สราง ATP 

3. สราง NADH ซึง่สังเคราะหขึน้มาโดยการรีดิวซ NAD+ ในระหวาง
การออกซิไดซ 3-phosphoglyceraldehyde เปน 1,3-diphosphoglyceric acid



ถาหากเซลลขาดออกซิเจน NADH จะไมถูกออกซิไดซโดยการไหล
ของอีเลคตรอน ดังนั้นในเซลลที่ขาดออกซิเจนจะมี NAD+ อยูนอย แตมี 
NADH มาก และกรดไพรูวิคจะถูกรีดิวซไปเปน เอทธิลอัลกอฮอล (Ethanol) 
และ CO2 หรือกรดแลคติค (Lactic Acid) การเกิดเอทธิลอัลกอฮอลนั้นจะตอง
สูญเสีย CO2 (decarboxylated) จากกรดไพรูวิคแลวถูกรีดิวซตอไปเปน
อะซีตัลดีไฮดโดย NADH และโดยเอนไซม Pyruvate decarboxylase แลวจึง
ถูกเอนไซม Alcohol dehydrogenase เขาเรงปฏิกิริยาเกิดเปนเอทธานอล
ตอไป    กระบวนการหมักนั้นสามารถเกิดไดกับเซลลของพืชชั้นสูง เมื่อเซลล
ขาดออกซิ เจน  เชน  ในดินที่ มีน้ํ าขั ง เปนตน  ซึ่ งจะสงผลใหมีการ
เจริญเติบโตชา



รากของพืชที่ขึ้นในที่น้ําขังมักจะมีรากตื้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการ
ขาดออกซิเจน ในเมล็ดนั้นออกซิเจนอาจจะซึมเขาไปยาก เพราะเปลือกหุม
เมล็ด จึงตองทําใหออกซิเจนซึมเขาไปไดงายขึน้     

กรดแลคติค พบในพืชชั้นสูงนอยกวาเอทธานอล พบบางในสาหราย
และเชื้อราที่เจริญในสภาพที่ขาดออกซิเจน 

กรดไพรูวิค ที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่เขาสูไมโตคอนเดรีย  แลวถูก
ออกซิไดซเปน CO2 ในวงจรเครบส 

กระบวนการไกลโคไลสิซจัดเปนกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในพืช ทั่ว ๆ ไป และเปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญตอการ
ออกซิไดซคารโบไฮเดรตในพืชดวยเอนไซมที่     เกี่ยวของกับกระบวนการนี้
มีหลายชนิด เชน Pyruvate kinase



Phosphofructokinase Phosphohexose isomerase และ Hexokinase 
เปนตน

ปฏิกิริยาที่จัดเปน Rate-limiting ของกระบวนการไกลโคไลสิซ คอื 
ปฏิกิริยาที่ใชเอนไซม Phosphofructokinase โดยมีสารที่ชะงักกิจกรรมของ
เอนไซมนี้ได คือ กรดซิตริก ATP, Phosphoenol pyruvate และ 3 Phospho-
glyceric acid ปฏิกิริยาในชวงนี้ไมผันกลับมี ADP และ AMP กระตุนปฏิกิริยา
นี้ ดังนั้นเอนไซม Phosphofructokinase จงึเปน Allosteric Enzyme ทําหนาที่
ควบคมุอัตราการเกิดไกลโคไลสิซ



วงจรเครบส (Krebs Cycle)
วงจรนี้มีชื่อหลายชื่อ เชน Citric Acid Cycle หรือ Tricarboxylic Acid

Cycle หรือ TCA วงจรเครบสเกิดขึ้นในไมโตคอนเดรีย   เริ่มตนจากการ
สูญเสีย CO2 จากกรดไพรูวิค ทําใหเกิดอะซิเตท ซึ่งรวมกับโคเอนไซม เอ 
(Coenzyme A) หรือ CoA เกิดเปน อะซิติลโคเอ (Acetyl CoA) CoA นี้เปน
สารประกอบที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ 

ปฏิกิริยา Pyruvate decarboxylation เกี่ยวของกับไธอะมีนหรือ 
วิตามิน B1 (Thiamine หรือ Vitamin B1) โดยที่ไธอะมีนทําหนาที่เปน 
Prosthetic Group  นอกจากการสูญเสีย CO2 แลว กรดไพรูวิคยังสูญเสีย
ไฮโดรเจนออกไปอีก 2 อะตอม เอนไซมที่ใชในการคะตะไลท กรดไพรูวิค
ใหเปนอะซิติลโคเอก็คือ Pyruvic Acid Dehydrogenase



หนาทีข่องวงจรเครบส
1. สราง NADH และ FADH2 ซึ่งตอมาจะถูกออกซิไดซแลวให ATP

3 และ 2 โมเลกุลตามลําดับ กลูโคส 1 โมเลกุลให NADH 8 โมเลกุลและ 
FADH2 2 โมเลกุล







Electron Transport และ Oxidative Phosphorylation
เมื่อ NADH  และ FADH2 ถูกสังเคราะหขึ้นในวงจรเครบสแลว สาร

ทั้ง 2 จะถูกออกซิไดซทําใหเกิด ATP ขึ้นมา เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การใชออกซิเจนทําใหเกิดน้ําขึ้นมา แตทั้ง NADH และ FADH2 ไมสามารถ
รวมไดโดยตรงกับออกซิเจนเพื่อสรางน้ํา แตจะตองมีการไหลของอีเลคตรอน
ผานตัวกลางอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมเรียกวาเปน Electron Transport System
หรือ Cytochrome System ของไมโตคอนเดรีย  การเคลื่อนที่ของอีเลคตรอน
จะเริ่มจากสารที่มี Reduction Potential ต่ํา ไปสูสารที่มี Reduction Potential 
สูง หรือจากสารที่ รับอีเลคตรอนยาก  ไปสูสารที่ รับอีเลคตรอนงาย ซึ่ง
ออกซิเจน คือ สารที่รับอีเลคตรอนงายที่สุดจึงเปนตัวรับอีเลคตรอน        ตัว
สุดทาย การรับอีเลคตรอนของสารนั้นจะรับจากสารที่อยูเรียงกันเทานั้น



ซึ่งสารเหลานี้จะเรียงตัวกันอยูบน Cristae ของไมโตคอนเดรีย ในไมโตคอน-
เดรียหนึ่ง ๆ จะมี Cytochrome System หลายพันระบบ  สารที่เปนตัวรับ
อี เ ลคตรอนในระบบการไหลของอี เ ลคตรอน  คื อ ไซโตโครมส
(Cytochromes) ซึ่งประกอบดวยไซโตโครมส บี 3 ชนิด และ ไซโตโครมส ซี 
อีก 2  ชนิด ซึ่ง ไซโตโครมสเปนโปรตีนที่มีเหล็กและกํามะถัน นอกจากนั้น
มีสารประกอบควิโนนซึ่งเรียกวา ยูบิควิโนน (Ubiquinone) และมีตัวรับ 
อีเลคตรอนที่เปนฟลาโวโปรตีนกอนสงไปใหออกซิเจน คือ ไซโตโครมส 
ออกซิเดส (Cytochrome Oxidase) ซึ่งเปนโปรตีนที่มีเหล็กเปนองคประกอบ



Rotenone                 antimycin A
NADH             Ubiquinone Cyt. B             Cyt. C1             Cyt C.

Cyt. a + a3
(Cyt. oxidase)  

Azide, CN -,CO       
O2















Oxidative Phosphorylation คือการสังเคราะห ATP ที่เกิดขึ้นใน 
ไมโตคอนเดรียซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากการไหลของอีเลคตรอนผานตัวรับ 
อีเลคตรอนตาง ๆ ไปสูออกซิเจน โดย ATP ที่เกิดขึ้นจะเกิดจาก ADP และ 
H2PO-

4 ซึ่ง ATP เปนสารที่ใหพลังงานสูงของเซลล และพบมากใน เซลลซึ่ง
ตองใชพลังงานสูง  ATP 2 โมเลกุลจะเกิดขึ้นเมื่อมีการไหลของอีเลคตรอน
จาก FADH2 ไปสูออกซิเจน และ ATP 3 โมเลกุลจะเกิดขึ้นเมื่ออีเลคตรอน
เคลื่อนที่จาก NADH ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเครบส 

การคาดหมายประสิทธิภาพของการหายใจ ในแงที่วามีพลังงานจาก
กลูโคสเปนปริมาณเทาใดที่เปลี่ยนไปเปน ATP นั้น สามารถคาดหมายไดจาก
การเปลี่ยนแปลง Gibbs Free Energy (DG) ที่ pH 7 ของกลูโคส 1 โมเลกุล 
หรือ ฟรุคโตส 1 โมเลกุลเทากับ   -686,000 แคลอรี่



เมื่อพิจารณาจากสมการขางตน  DG     สําหรับ ATP  1 โมเลกุล 
เทากับ  -7,600 แคลอรี่/โมเลกุล   ที่ pH 7 ดังนั้น 36 โมเลกุลของ ATP จะให
พลังงาน -273,600 แคลอรี่ ดังนั้นประสิทธิภาพของการหายใจจึงเทากับ
ประมาณ -273,600/-686,000 หรือเทากับ 40 เปอรเซ็นต อีก 60 เปอรเซ็นตนั้น 
สูญเสียไปในรูปของความรอน  Coupling ของการไหลของอีเลคตรอน  และ 
Oxidative  Phosphorylation กระบวนการซึ่งมีความสัมพันธกันที่ตองเกิดขึ้น
พรอม ๆ กันเสมอ ลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา Coupling    Dinitrophenol จะ
ปองกันการเปลี่ยน ADP และ H2PO4

- ใหเปน ATP แตจะเพิ่มการไหลของ 
อีเลคตรอน และ H+ ไปสูออกซิเจน ดังนั้น 2,4-dinitrophenol จึงทําหนาที่
เปนสาร Uncoupler ของกระบวนการ Oxidative Phosphorylation  เพราะวา
ไมทําใหเกิด ATP แมวาจะมีกระบวนการออกซิเดชั่นเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
เพราะมี ADP ก็ตาม







ATP ในการหายใจ สามารถเกิดขึ้นไดโดย 2 วิธีการ คือ วิธี Substrate 
Level Phosphorylation ซึ่ง ATP จะเกิดจากสารที่ใชในการหายใจถูก
ออกซิไดซ และ ATP อาจจะเกิดจากการไหลของอีเลคตรอนไปสูออกซิเจน 

Chemiosmotic Hypothesis
Mitchell เสนอวาเยื่อหุมของไมโตคอนเดรีย มีความจําเปนสําหรับ

การสราง ATP ในเซลล โดยมีเอนไซมที่ใชในการสังเคราะห ATP จาก 
ADP และ H2PO4

- เรียกวา ATPsynthase โดยที่เอนไซมจะตองอยูในเยื่อ-
หุมของไมโตคอนเดรีย ผลของการไหลของอีเลคตรอน 2 อีเลคตรอน 
ทําใหเกิดการสะสม H+2  ประจุที่ Matrix ของไมโตรคอนเดรีย 



Pentose Phosphate Pathway
Martin Gibbs Bernard Axelrod และ Harry Beevers พบกระบวนการ

อีกกระบวนการซึ่งเกี่ยวของกับการหายใจ เปนกระบวนการที่เกิดสารที่มี
น้ําตาลที่มีคารบอน 5 อะตอมขึ้น  จึงเรียกวา Pentose Phosphate Pathway 
หรือ PPP 

PPP จะคลายคลึงกับไกลโคไลสิซ เพราะมีสารเริ่มตนชนิดเดียวกัน 
และตางก็เกิดขึ้นในไซโตพลาสต ความแตกตางของไกลโคไลสิซและ PPP 
อยูที่ PPP นั้นมีสารรับอีเลคตรอนเปน NADP ขณะที่ไกลโคไลสิซมี NAD 
เปนสารรับอีเลคตรอน  เริ่มจาก Glucose-6-phosphate ซึ่งไดจากการสลายตัว
ของแปงโดย  Starch   Phosphorylase หรือโดยการเพิ่มฟอสเฟตใหกับ
ก ลู โ คส    ส า รนี้ จ ะ ถู ก อ อกซิ ไ ดซ ทั นที โ ด ย   Glucose-6-phosphate
dehydrogenase



เปน 6-phosphogluconic acid ซึ่งเปนการออกซิไดซ อัลดีไฮดไปเปนกรด และ 
NADP เปนตัวรับอีเลคตรอน กระบวนการตอไปคือ 6-phosphogluconate ถูก
ดึงเอาไฮโดรเจนและ CO2 ออกไป  โดย 6-phosphogluconic acid 
dehydrogenase ใหน้ําตาลที่มีคารบอน 5 อะตอม  คือ Ribulose-5-
Phosphate NADPH และ CO2  กระบวนการที่กลาวแลวทั้งสองนี้เปน
กระบวนการที่ ไม ผันกลับ  ปฏิกิ ริ ย าที่ จ ะ เกิ ดต อไป เปนวงจรที่ จ ะ
เปลี่ยน Ribulose-5-Phosphate ใหเปน Glucose-6-Phosphate เปนปฏิกิริยา
ที่ผันกลับได   PPP นั้น นอกจากจะเกิดใน  ไซโตพลาสตแลวยังเกิดในคลอ -
โรพลาสตอีกดวยแตเกิดในขณะไมมีแสงเทานั้น   ในขณะที่มีแสงเอนไซม 
Glucose-6-Phosphate dehydrogenase ไมสามารถมีกิจกรรมได





PPP มีความสําคัญ คือ เปนกลไกในการสลายกลูโคส และให 
NADPH เพื่อใชในกระบวนการอื่น ๆ และยังสังเคราะห Ribulose-5-
Phosphate     ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของกรดนิวคลีอิค และยัง
สังเคราะห Erythrose-4-Phosphate ซึ่งจําเปนตอการสังเคราะหลิกนิน และ
สารประกอบฟโนลิค

หนาที่ของ Pentose phosphate Pathway
1. สราง NADPH  ซึ่งใชเปนสารใหพลังงานสูง และ Reductant ใน

การสังเคราะหสารอื่นๆ 
2. สราง Ribulose-5-Phosphate ซึ่งจําเปนตอการสังเคราะหกรด 

นิวคลีอคิ
3. สราง Erythrose-4-Phosphate ซึ่งจําเปนตอวิถี Shikimic acid ซึ่ง

ใชสรางสารที่มี Aromatic ring



ปจจัยที่ควบคุมการหายใจ
1. การมีสารเริ่มตน เนื่องจากกระบวนการหายใจเปนกระบวนการที่ใช

อาหารสะสม ดังนั้นพืชที่ขาดอาหาร เชน มีแปงสะสมนอยมากหรือขาดสาร
เริ่มตนชนิดอื่นจะหายใจชา  เมื่อใหน้ําตาลกับพืชเหลานี้จะเพิ่มกระบวนการ
หายใจขึ้นทันที 

2. การปรากฏของออกซิเจน การไดรับออกซิเจนจะมีอิทธิพลตอการ
หายใจ ซึ่งจะตางกันไปตามชนิดและอวัยวะของพืช ถาไมมีออกซิเจนใน
บรรยากาศเลยมีแตกาซไนโตรเจน อัตราการหายใจจะไมเทากับศูนย และ
ในบางครั้งอาจจะเพิ่มขึ้นได ปรากฏการณนี้เรียกวา Pasteur Effect การเพิ่ม
อัตราการหายใจดังกลาวเปนผลจากเมื่อปริมาณ ออกซิเจนต่ํามากจะไม
รบกวนกระบวนการไกลโคไลสิซ





ทําใหกระบวนการไกลโคไลสิซเกิดโดยไมมีออกซิเจนนั้น คือ เกิด
การสะสมเอทธานอล การระงับ    ไกลโคไลสิซของออกซิเจนเกิดจาก
เอนไซม Phosphofructokinase ซึ่งจะมีกิจกรรมมากขึ้นเมื่อเซลลขาด
ออกซิเจน

3. อุณหภูมิ พืชสวนใหญมี Q10 ของการหายใจระหวางอุณหภูมิ 5-25 
องศาเซลเซียส  ประมาณ 2-2.5 

4. ชนิดและอายุของพืช  เนื่องจากพืชมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
แตกตางกันมาก จึงมีกระบวนการเมตาบอลิสมที่ตางกันดวย   ตนออนที่งอก
จากเมล็ดใหม ๆ หรือผลออนที่เพิ่งติดจะมีอัตราการหายใจสูงกวาสวนของพืช
ที่เจริญเต็มที่แลว








