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1. Phototropism
2. Photoperiodism
3. Photomorphogenesis
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1. ไฟโตโครม (Phytochrome)

2. คริพโตโครม (Cryptochrome)

3. UV-B photoreceptor

4. โปรโตคลอโรฟลด เอ 
(Protochlorophyllide a)
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• Photomorphogenesis มี 2 ระยะ คือ Pattern 
specification เปนระยะที่เซลลและเนือ้เยือ่พัฒนาให
มีความสามารถทีจ่ะตอบสนองตอแสง และ Pattern 
realization เปนระยะที่เปนกระบวนการทีต่อบสนอง
ตอแสง

• ไฟโตโครม เปนระยะของสารสี ซึ่งพบทั่วไปในพืช
ชั้นสูงและสาหรายมีมวลประมาณ 120,000 ดัลตัน 
พบในปริมาณที่นอยมากประมาณ  0.1 % ของ
โปรตีน ทั้งหมดประกอบดวยโปรตีนที่มีกลุมพรอสทิ-
ติค (Prosthetic Group) 1 กลุม ซึ่งเปนเตตราไพ
โรลที่เปนลูกโซเปด (Open-chain tetrapyrrole
type) ซึ่งเปนสวนที่ดูดแสงได
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• ไฟโตโครมที่สามารถดูดแสงสีแดงซึ่งมีความยาว
คลื่น  660 nm  อยูในรูป Pr  ซึ่งเปนรูปที่
สังเคราะหโดยพืช เมื่อไดรับแสงสีแดง Pr  จะ
เปลี่ยนอยางรวดเร็วเปน  Pfr  ซึ่งจะดูดซับแสง 
Far Red  ซึ่งมีความยาวคลื่น 730 nm รูป Pr 
ของไฟโตโครมเปนรูปที่คอนขางอยูตัว สวน Pfr 
นั้นสลายตัวงายในพืชใบเลี้ยงคูบางชนิด  เชน 
กะหล่ําดอก Pfr  จะสามารถเปลี่ยนกลับไปเปน 
Pr ไดในขณะทีอ่ยูในที่มืดเรียกวา เกิด "Dark 
Reversion" 
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• Pfr นั้นเมื่อไดรับแสง Far Red จะเปลี่ยนกลับ
เปน Pr อยางรวดเร็วภายในเวลา 20-30 มิลลิ-
เซคกัน (milliseconds) สวน Pr จะกลับเปน 
Pfr เมื่อไดรับแสงสีแดงเปนเวลาหลายวินาที

• โดยทั่วไปแสงสีแดงจะทําใหเกิด Pfr ประมาณ 
80 เปอรเซ็นต และ Pr  20 เปอรเซ็นต



7

สาหราย 
Bryophytes และ Pteridophytes

ʘ การงอกของสปอร

ʘ การเคลื่อนที่ของคลอโรพลาสต

ʘ การเจริญและพัฒนาของ Protonema
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Gymnosperms 

ѳ การงอกของเมล็ด

ѳ การโคงของสวนใตใบเลี้ยงของตนออน

ѳ การขยายตัวของปลอง

ѳ การพักตัวของตา
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Angiosperms

ѻ  การงอกของเมลด็
ѻ  การโคงของสวนใตใบเลี้ยงของตนออน
ѻ  การขยายตัวของปลอง
ѻ  การเกิดสวนที่เจรญิเปนราก
ѻ  การเกิดใบและการเจรญิเติบโต
ѻ  การเคลือ่นที่ของใบยอย
ѻ  การยอมใหสารผานเขาออกของเยือ่หุมเซลล
ѻ  การโคงเขาหาและออกจากแสง
ѻ  การตอบสนองตอแรงดึงดูดของโลก
ѻ  การสังเคราะหแอนโธไซยานิน
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• ไฟโตโครมนั้นมสีองชนิดเรยีกวา ชนิดที่ 1 (Type I) 
และชนิดที่ 2 (Type II)    ชนิดที่ 1 นั้น พบมากในตน
ออนที่เจรญิเติบโตในที่มืด (Etiolated seeding) และ
ชนิดที่ 2 พบมากในพืชสีเขียว  และเมล็ด (อยางนอย
พบในเมลด็ของขาวโอต)

• จากการศึกษาปฏิกริยิาทาง Immunology โปรตีนของ
ไฟโตโครมชนิดที่ 1 และ 2 ตางกันอยางชัดเจน 
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•  การสลายตัวของ Pfr ของไฟโตโครมชนิดที่ 1 นั้น ใน
ปจจุบนัทราบแนชัดแลววาเกิดโดยกระบวนการ ซึ่ง Pfr 
จะไปเกาะติดกับโปรตีนขนาดเลก็ ซึ่งชื่อวา Ubiquitin 
ซึ่งพบในเซลลของสิง่มีชีวิตชนิด Eucaryote ทั่วไป 
แตไมพบใน ProcaryoteUbiq uitin เปนโปรตีน
ขนาดเล็ก ซึ่งมีกรดอะมิโนเพียง 76 ลําดับ การเกาะติด
กับ Ubiquitin ของ Pfr มีผลทําใหเกิดการทาํลาย Pfr
โดยการคะตะไลทของเอนไซม 3 ชนิด และเปน
กระบวนการซึ่งตองการ ATP



Skotomorphogenesis Photomorphogenesis

1. ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา 
- ใบเลี้ยงไมคลีข่ยายมีขนาดเล็ก 
- มี Hook บรเิวณสวนใตใบเลี้ยง 
- สวนใตใบเลี้ยงยาวมาก 

- ใบเลี้ยงคลีข่ยายแผใบเพื่อการรับแสง
-Hook จะหายไปทําใหตนตัง้ตรง 
- สวนใตใบเลี้ยงมีลักษณะปกต ิ

2. เซลลของใบเลีย้ง (Cotyledon)

- สราง Ethioplast
- ไมมีปากใบหรอืมนีอยมาก 
- สราง Glyoxysome ซึ่งยอยสลายไขมัน 

- สราง Chloroplast ซึ่งมีเมด็แปงภายใน
- มีปากใบตามปกติ
- สราง Peroxisome

3.  ลกัษณะทางสรรีวิทยาของใบเลีย้ง
-ไมสะสมแอนโธไซยานิน  
-หายใจและเคลื่อนยายสารอินทรียเร็ว

- สะสมแอนโธไซยานิน
- หายใจปกติและเคลื่อนยายสารอินทรียชา
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ผลของแสงตอการเรียงตัวของคลอโรพลาสต
13
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• เมื่อความเขมของแสงสูง ตามปกติคลอโรพลาสตจะ
เรียงตัวในแนวตรงไปตามรัศมีของผนังเซลล เพื่อให
บังรมกันเองปองกันการถูกทําลายจากแสง ในสภาพ
แสงความเขมนอยหรือในที่มืดคลอโรพลาสตจะแยก
ออกเปนสองกลุมกระจายไปตามผนังเซลลที่ใกลที่สุด
จากแหลงแสงเพื่อใหดูดรับแสงใหไดมากที่สุด





ผลของแสงในการกระตุน
การสังเคราะหฟลาโวนอยส (Flavonoid) 
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• ผลแอปเปลที่อยูทางดานใตทรงพุมจะสังเคราะห    
แอนโธไซยานินไดมากกวาและเร็วกวาผลที่อยู
ทางดานเหนือของทรงพุม

• การสังเคราะหฟลาโวนอยสตองการน้ําตาลเพื่อเกิดเปน 
Phosphoenolpyruvate และ Erythrose-4-
phosphate  ซึ่งเปนแหลงของคารบอนในวงแหวน B 
และเปนแหลงของกลุมอะซีเตทซึ่งอยูในวงแหวน  A



ผลของแสงในการกระตุน
การสังเคราะหฟลาโวนอยส (Flavonoid) 15
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• การใช Phenylalanine  ในการสรางวงแหวน B 
เพราะวา Phenylalanine นั้นสามารถถูกนําไปใชใน
กระบวนการเมตาบอลิสมเปนจํานวนมาก การควบคุม
ของแสงเปนขั้นตอนแรกในการเปลี่ยน 
Phenylalanine ใหเกิดวงแหวน B ขั้นตอนนี้ตองการ
เอนไซมชื่อ Phenylalanine ammonia lyase และ
แสงจะกระตุนกิจกรรมของเอ็นไซมนี้ในพืชหลายชนิด

• ในทํานองเดียวกันลิกนินซึ่งเกิดโดย Shikimic
pathway เหมือนฟลาโวนอยดก็เกี่ยวของกับเอนไซม 
Phenylalanine ammonia lyase





ผลของแสงในการงอกของเมล็ด
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• เมล็ดที่ตองการแสงในการงอกเรยีกวา Photodormant
• ระดับอุณหภูมิกอนและหลงัการไดรบัแสงจะมี
ความสําคัญมากกวาในระหวางการไดรับแสงโดยตรง

• กระบวนการทางเคมีซึ่งควบคุมโดย Phytochrome จะ
มีความไวตออุณหภูมิ

• เมล็ดของผักสลัดพันธุ Grand Rapids ซึ่งปกติแสงจะ
กระตุนการงอกแตถาใหเมล็ดอยูทีอุ่ณหภูมิ 35 oC
หลังจากการไดรบัแสงหรอืในขณะไดรบัแสงจะทําให
เมล็ดนี้พักตัว

• เมล็ดของผักสลัดพันธุ Great Lakes ไมตองการแสงใน
การงอก แตถาหากเมล็ดที่ชื้นอยูภายใตอุณหภูมิ  35 oC
เมล็ดนี้จะกลายเปนเมล็ดชนิด Photodormant



LIGHT  TREATMENT GERMINATION

Dark control 8.8

Red (1 min) 98

Red : Far-red (1 min) 54

R : F-R : R 100

R : F-R : R : F-R 43

R : F-R : R : F-R :R 99







กลไกการทาํงานของไฟโตโครม

• การเปลี่ยนแปลงการยอมใหสารผานเขาออกของ
เยื่อหุมเซลล (Change in Membrane 
Permeability)

• ผลในขั้นทีสองของไฟโตโครม  คือ การควบคุม
ระบบเอนไซม


