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Metabolism of Plant



1. การสังเคราะห์ด้วยแสง 
(photosynthesis)

2. การหายใจ 
(respiration)

Anabolism & Catabolism



1. การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
คอื การใช้พลงังานรังสีเปลีย่น CO2 และ H ให้เป็นสารประกอบพวก 
CHO โดยส่ิงมีชีวติที่มีรงตวตัถุทีดู่ดพลงังานจากแสงได้

C6H12O6chlorophyll
6CO2 +  6H2O +  6O2



แสงและสารสีส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง

 chlorophyll เป็นสารสีเขียวที่
เปลีย่นแปลงมาจาก protochlorophyll 

 ในพชืช้ันสูงจะม ี                                                               
chlorophyll 2 ชนิด 
คอื                                                          
chlorophyll a และ b



 chlorophyll จะดูดแสงในแถบแสงสีม่วงน า้เงินได้ดทีีสุ่ด 
รองลงมาคอืแถบสีแดง

 แบคทเีรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้จะมสีารสีเรียกว่า 
bacteriochlorophyll
(ดูดแสง infrared)



สารสีประกอบอืน่ๆ ส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น
phycobilin ประกอบด้วย phycoerythrobilin และ 

phycocyanobilin 

carotenoids มี 2 ชนิดคอื carotene และ xanthophyll



สารสีแต่ละชนิดมคีวามสามารถ 
ในการดูดพลงังานแสงในช่วง 
คลืน่ทีแ่ตกต่างกนั



ก. ปฏกิริยิาใชแ้สง (light reaction)
 ต้องมแีสง น า้ และ chlorophyll

6.1.2 ปฏกิริยิาเคมีในกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง



 เมือ่ chlorophyll ได้รับพลงังานรังสีทีม่ากพอจะท าให้ e-
หลุดออกจากโมเลกลุของ chlorophyll และมสีารมารับ e-
และถ่ายทอด e- ไปเป็นทอดๆ

 ปฏิกริิยานีเ้ป็นปฏิกริิยาในการสร้าง ATP และ NADPH





 thylakoid ใน chloroplast จะเป็นตัวเกบ็เกีย่ว
พลงังาน โดยมีระบบแสง 2 ระบบ คอื ระบบแสง I (PS 
I) และระบบแสง II (PS II)





 PS I มี Chlorophyll a เป็นสารสีทีส่ าคญั เป็นชนิดทีดู่ดแสงที่
ความยาวคลืน่มากกว่า 680 nm มศูีนย์กลางปฏิกริิยาที ่P700



PS II มี chlorophyll A ชนิดทีดู่ดแสงทีค่วามยาวคลืน่ส้ัน
กว่า 680 nm และมี chlorophyll B และ carotenoid โดยมี
ศูนย์กลางปฏิกริิยาที ่P680



การถ่ายทอดอเิลก็ตรอนในปฏกิริยิาท่ีใชแ้สง

 เมื่อ PS II ดูดแสง e- จะเคลือ่นตวัไปยงัโมเลกลุต่างๆ ของสาร
รับ e- ได้แก่ pheophytin ไปยงั plastoquinone, cytochrome b, f 
และ plastocyanin



 ในการเคลือ่นย้าย e- 1 คู่ ท าให้มีการสร้าง ATP จาก ADP + Pi
การสร้าง ATP โดยอาศัยพลงังานแสงนีเ้รียกว่า 
photophosphorylation



PS II จะรับ e- จากน า้เพือ่ชดเชย e- ทีสู่ญเสียไป

 การแตกตวัของน า้จะถูกกระตุ้นโดย Mn++ และ Cl- โดยมีแสง
กระตุ้นทางอ้อม เรียกกระบวนการนีว่้า photolysis หรือ 
photooxidation

H2O                     2H+ + 2e- + 1/2O2
แสง



 ในขณะเดยีวกนั PS I จะดูดแสงและเกดิพลงังานผลกัดนัให้ e-
เคลือ่นไปยงัเฟอร์ริดอกซิน (Fe-S เป็น อปก.) และเคลือ่นไปยงั
สารรับตวัอืน่ๆ จนถึง NADP+ จะถูกรีดวิซ์เป็น NADPH



 เมื่อ PS I ถ่ายทอด e- ไปให้ NADP+ แล้ว e- จาก PS II จะเข้า
แทนที ่เป็นการถ่ายทอด e- แบบไม่เป็นวฏัจกัร

 พชืจะน า ATP และ NADPH ไปใช้ในปฏิกริิยาที่ไม่ใช้แสง



 ในบางกรณมีีการถ่ายทอด e- เป็นแบบเป็นวฏัจักร จะไม่มี 
NADPH เกดิขึน้ มีเฉพาะ ATP อาจเกดิจาก PS II ขาดประสิทธิภาพ 
หรือเกดิจากการได้รับช่วงคลืน่ยาวกว่า 680 nm



ข. ปฏกิริยิาท่ีไม่ใชแ้สง (dark reaction)

  เรยีกกระบวนการนี้

ว่า CO2 fixation หรอื 

Calvin cycle

  เป็นการเปลีย่น CO2 โดยใชผ้ลผลติจากปฏกิริยิาท่ีใช ้

แสง คอื NADPH + H+ และ ATP                            
ใหไ้ปเป็นสารประกอบ CHO



(1) การทดลองของเคลวิน

  ทดลองโดยใชส้าหร่ายสเีขยีวพวก Chlorella 
  ให ้14CO2 แก่สาหร่ายเพือ่ใหส้าหร่ายน าไปสงัเคราะหด์ว้ย

แสง

  หยุดปฏกิริยิาในเวลาต่างๆ กนั และสกดัเอาสารท่ี

เกดิจากการสงัเคราะหด์ว้ยแสงท่ีมี 14C มาวิเคราะห์





  หลงัจากสงัเคราะหด์ว้ยแสง 7 วินาที พบว่ามี
สารท่ีมี 14C เป็นส่วนประกอบเกดิขึ้น 12 ชนดิ

ผลการทดลองของเคลวิน

  หลงัจากสงัเคราะหด์ว้ยแสง 60 วินาที จะไดส้าร
ท่ีมี 14C คอื 3-phosphoglyceric acid (PGA) ซึง่
เป็นสารตวัแรกท่ีเกดิจาก 14CO2



PGA

OH C O

HCOH

H2C O P

PGA มีคารบ์อน 3 
อะตอม แตม่ีเพียง

อะตอมเดยีวทีเ่ป็น 14C
 ดงันัน้อกี 2 

อะตอมจะตอ้งมาจาก

สาร ประกอบอืน่ทีม่า

รวมกบั 14CO2



เคลวินและคณะไดท้ าการทดลองต่อ พบว่า

  เม่ือสภาวะเหมาะต่อการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ปรมิาณ 

PGA และ RuBP (ribulose 1,5-bisphosphate) จะคงท่ี

  แต่ถา้ปิดไฟมืดโดยให ้14CO2  RuBP จะถูกใชห้มด
ไปอย่างรวดเรว็ แต่ PGA จะเพิม่มากแลว้จงึค่อยๆ ลดลง 
แต่เม่ือเปิดไฟ RuBP จะเพิม่ขึ้นและ PGA จะลดลงสู่ระดบั
ปกตอิกีคร ัง้หนึง่



สรปุผลการทดลอง

  ปฏกิริยิาข ัน้แรกคอื RuBP รวมตวักบั CO2 ได ้

สาร C6 ท่ีไม่อยู่ตวั และจะสลายตวัให ้PGA 2 โมเลกุล

  ปฏกิริยิาข ัน้ต่อไปกน็ าเอา ATP และ NADPH 
+ H+ มาเปลีย่น PGA ใหเ้ป็น 
phosphoglyceraldehyde (PGAL) และบางส่วนจะ
เปลีย่นกลบัไปเป็น RuBP เพือ่รบั CO2 ต่อไป





PGAL ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหด์ว้ยแสง เซลลพ์ชืจะ
น าไปใชไ้ด ้3 ทาง

1. เป็นวตัถุดบิในกระบวนการ glycolysis



2. ล าเลยีงไปยงัเซลลท่ี์สงัเคราะหด์ว้ยแสงไม่ได ้



3. เซลลจ์ะเกบ็สารประกอบไวเ้ป็นอาหารสะสมเอง  โดย
เปลีย่นเป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ขึ้น เช่น glucose, 
fructose, sucrose, carbohydrate, แป้ง



(2) กลไกเกดิ CO2 fixation

พชืท่ีใช ้RuBP + CO2

โดยมีเอนไซม์ rubisco ร่วม
ท าปฏกิริยิา ได ้PGA เป็น
สารตวัแรกของปฏกิริยิา

เรยีกพชืนี้ ว่า C3 plant



 พชืท่ีใช ้PEP + CO2 

โดยมีเอนไซม์ PEP 
carboxylase ร่วมท า
ปฏกิริยิา จะได ้malic acid 
หรอื aspartic acid เรยีก
พชืแบบนี้ ว่า C4 plant    
เช่น ออ้ย ขา้วโพด 



การคน้พบ C4 plant
  ปี 1965 Hugo Kortschak และคณะ ทดลองให ้14CO2

กบัใบออ้ย พบว่า เพยีง 1 วินาที จะเกดิ malic acid และ
aspartic acid ท่ีมี 14C ถงึ 80%
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Malic acid

Aspartic acid

PEP

  ปี 1967 M.D. Hatch และ C.R. Slack พบว่าในใบออ้ย
ขณะท่ีมีการตรงึ CO2 จะมีกจิกรรมของเอนไซม์ PEP 
carboxylase ใน mesophyll สงูมาก ซึง่จะช่วยให ้CO2

รวมตวักบั PEP ไดเ้ป็น malic acid &                           
aspartic acid



Malic acid และ Aspartic 
acid มี C 4 อะตอม จะเป็นตวั
พา CO2 เขา้ไปใน bundle 
sheath cell ซึง่ลอ้มรอบมดั
ท่อล าเลยีง



 พชื xerophyte มีการ
สรา้งกรดในท่ีมืด และจะมี

การใชก้รดเพือ่สรา้งน า้ตาล

ในท่ีมีแสง เรยีกว่า CAM 
plants ไดแ้ก่ กระบองเพชร 
กลว้ยไม ้ว่านหางจระเข ้

ป่านศรนารายณ ์สบัปะรด



 การสงัเคราะห์แสงแบบพชื CAM





ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสงัเคราะหแ์สง

 ปัจจบัเกีย่วกบัพชื

 ปัจจยัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

- แสง
- อุณหภูมิ
- ปรมิาณกา๊ซในบรรยากาศ
- ธาตอุาหาร
- ปรมิาณน า้ท่ีพชืไดร้บั


