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การสังเคราะหแสง

การสงัเคราะหแสง คอื กระบวนการซึง่พืชสงัเคราะห  
สารอนิทรยีจากสารประกอบอนนิทรยีโดยมแีสงปรากฏอยูดวย

สารส ี (Pigment) สเีขยีว ซึง่เรยีกวา คลอโรฟลล 
(Chlorophylls) ซึง่มโีครงสรางประกอบดวยวงแหวน 
Pyrrole 4 วง เรยีงติดกนั มี Mg อยูตรงกลาง  ซึง่เปนสวนที่
ดูดแสงเรยีกวา Head สวน Tail  คอื  Phytol ซึง่
คลอโรฟลลเปนสารสทีีป่รากฏอยูในคลอโรพลาสต ทาํหนาทีใ่น
การจบัพลงังานจากแสง 



ประโยชนของการสังเคราะหแสง 

1. เปนกระบวนการสรางอาหารเพือ่การดาํรงชีวติของพืช

2. เปนกระบวนการสรางสารประกอบชนดิอืน่ซึง่จาํเปนตอ
กระบวนการเจริญเตบิโตของพืช

3. เปนกระบวนการซึง่ใหกาซออกซเิจนแกบรรยากาศ

4. ลดปรมิาณคารบอนไดออกไซดใหอยูในสภาวะสมดลุ



คลอโรฟลล เอ นั้นจัดวาเปน primary 
pigment ทําหนาที่สังเคราะหแสงโดยตรง สวน
สารสีชนิดอื่น ๆ ตองรับแสงแลวจึงสงตอให
คลอโรฟลล เอ เรียกวาเปน Accessory 
pigment 

สวนแบคทีเรียบางชนิด เชน Green 
bacteria และ Purple bacteria จะมีสารสีซึ่ง
เรียกวา  Bacteriochlorophyll



สารสทีี่ปรากฏอยูในพืชชนิดตาง ๆ 

คลอโรฟลล
คลอโรฟลล เอ
คลอโรฟลล บี
คลอโรฟลล ซี
คลอโรฟลล ดี

420, 660
435, 643
445, 625
450, 690

พืชชั้นสงูทกุชนิดและสาหราย
พืชชั้นสงูทกุชนิดและสาหรายสีเขียว
ไดอะตอมและสาหรายสีน้าํตาล
สาหรายสีแดง

คารโรทนีอยด
พืชชั้นสงูและสาหรายสวนใหญ
พืชสวนใหญและสาหรายบางชนดิ
สาหรายสีเขียว สีแดงและพชืชั้นสูง
พืชชั้นสงูไวโอลาแซนธอล (Violaxanthol)

เบตา คารโรทีน
แอลฟา คารโรทีน
ลูตีออล (Luteol)

แกมมา คารโรทีน
ฟูโคแซนธอล (Fucoxanthol)  

425, 450, 480
420, 440, 470
425, 445, 475
425, 450, 475

-
425, 450, 475

แบคทีเรีย
ไดอะตอมและสาหรายสีน้าํตาล

ไฟโคบลินิส

ไฟโคอีรีธรินส (Phycoerythrins)
ไฟโคไซยานินส (Phycocyanins)

490, 546, 576
618

 สาหรายสีแดง   และสาหรายสีน้าํเงิน
สาหรายสีน้าํเงินแกมเขียว   และ สาหรายสีแดงบางชนดิ 

ชนิดของสารสี ชวงแสงที่ดูดกลืนแสง  (nm) ชนิดของพืช



สมการสรปุของการสงัเคราะหแสง

CO2 + 2H2O (CH2O) + H2O + O2พืช 

แสง

คลอโรฟลล เอ

แบคทีเรีย
แสง

CO2 + 2H2S

สารสี

(CH2O) + H2O + 2S



Photosynthetic Unit

คลอโรฟลลจะทํางานเปนกลุม ซึ่ง Photosynthetic 
Unit นั้น ประกอบดวยกลุมของสารสี และโมเลกลุซึ่งใช
ในการเคลือ่นยายพลงังาน โดยมีจดุศูนยกลางของ
ปฏิกริยิาติดตอกบัแผงของสารสทีีร่ับแสง (Antenna)  





การพบความจริงดังตอไปนี้ ทําใหเกิดแนวความคิดวา 
มี Photosynthetic Unit 

1. แสงประมาณ 8 ควอนตา (Quanta) จะถูกดดูโดย
คลอโรฟลล และใชไปในการรีดิวซคารบอนไดออกไซด 1  
โมเลกลุและทําใหเกิดออกซเิจน 1 โมเลกลุ     ดังนั้นคลอโรฟลล 
8 โมเลกลุควรจะใหออกซิเจนออกมา 1 โมเลกลุ แตจากการ
ทดลองของ Emerson พบวา การที่จะไดออกซิเจน 1 โมเลกลุ
นั้น ตองใชคลอโรฟลลประมาณ 2500 โมเลกลุ  แสดงวา แสง 1 
ควอนตัม (Quantum) จะถกูดูดซับโดยคลอโรฟลลประมาณ 
300 โมเลกลุ



การพบความจริงดังตอไปนี้ ทําใหเกิดแนวความคิดวา 
มี Photosynthetic Unit 

2. ถาใหแสงที่ไมสวางมากนกัแกพืช คลอโรฟลล 1 โมเลกลุ จะดูด
แสงหนึ่งครัง้ในชวงเวลาหลายนาทซีึ่งในอัตราการดูดซับแสง
ดังกลาว คลอโรฟลล 1 โมเลกลุ   ตองใชเวลาเกอืบ 1 ชั่วโมง ใน
การดูดซับแสงเพื่อใหเกิดออกซเิจน 1 โมเลกลุ ดังนั้นแสดงวา
การดูดซับแสงของคลอโรฟลลนัน้ จะใชคลอโรฟลลเปนกลุมใหญ
แลวจงึนําไปสูจุดศูนยกลางของปฏิกริยิา (Single Reaction 
Center)

3. จากการศึกษาทาง Spectoscopy พบวาจะมจีุดศูนยกลางของ
ปฏิกริยิาและ    ไซโตโครม 1 หนวยตอคลอโรฟลล 250 โมเลกลุ





การสังเคราะหแสงเปนกระบวนการ

การสงัเคราะหแสงเปนกระบวนการซึง่ประกอบดวย
กระบวนการสองกระบวนการใหญๆ  คอื 

1. การไหลของอเีลคตรอน หรอื Light Reaction 
ซึง่แบงเปน

1.1  Hill Reaction ซึง่คอื การแตกตัวของน้าํ 
โดยพลังงานแสง พบโดย Robert Hill เมือ่น้าํแตกตัว
แลว  จะใหอเีลคตรอนออกมา ซึง่ตามธรรมชาติของการ
สงัเคราะหแสง  ตัวรับอเีลคตรอนคอื NADP ทาํให
กลายเปน NADPH ซึง่เปนสารทีม่ศีกัยภาพในการ
รีดิวซสารอืน่สงูมาก และจะนาํไปใชรดีิวซ CO2 ใน
กระบวนการตอไป





Water Splitting enzyme

นาํผลติภัณฑที่ไดจากการแตกตัวของน้าํคอืโปรตอน ซึง่
จะใชเปนตวัพาอเีลคตรอนและนาํไปสรางสารใหพลงังานสงู 
NADPH นอกจากนัน้อเีลคตรอนยงัถกูสงเขาไปทดแทน   
อเีลคตรอนของคลอโรฟลลซึง่สญูเสยีไปในการถายทอด     
อเีลคตรอน 

H2O 2H+ + 2 e− + O2

1

2









1.2 Photophosphorylation คือ การสังเคราะห  
สารเคมีที่ใหพลังงานสูง  ATP จากการไหลของอี-
เลคตรอน จากน้ําไปสู NADP ซึ่ง NADP ไม
สามารถรับอีเลคตรอนไดโดยตรงตองไหลผานสาร 
อื่น ๆ หลายชนิด ในระหวางการไหลนี้ทําใหเกิด 
ATP ขึ้นมา



2. Enzymatic Reaction หรอื Dark Reaction  เกิดใน 
สโตรมา เปนกระบวนการทีเ่ปลี่ยน CO2 ใหเปนน้ําตาลสามารถ
เกิดไดในที่มืดและที่มแีสง

สารสใีด ๆ สามารถดูดซับแสงไดทลีะหนึ่งโฟตอน 
และหนึ่งโฟตอนนี้จะทาํใหเกิดการ Excitation ของอีเลคตรอน
หนึ่งอเีลคตรอน  ซึ่งเปนอีเลคตรอนที่หมุนอยูรอบ ๆ นิวเคลยีส
ในสภาพ Ground State  นั่นเอง อีเลคตรอนในสภาพ 
Excitation นีส้ามารถหลุดออกไปจากนวิเคลยีสได  สารสีทีม่ ี
อีเลคตรอนในสภาพ Excitation นั้นถอืวาอยูในสภาพ 
Excited State



พลังงานที่ไดจากการเคลื่อนที่ของอีเลคตรอน 
อาจจะเสียไปในรูปของความรอนเมื่ออีเลคตรอน
กลับเขาสู Ground State ซึ่งเกิดในกรณีที่
คลอโรฟลลไดรับแสงสีน้ําเงิน ดังนั้นแสงสีน้ําเงิน
จึงใชในการสังเคราะหแสงไมได ดังเหตุผลขางตน 
แต ถ า คลอโรฟ ล ล ได รั บแสงสี แดง  จะทํ า ให
คลอโรฟลลอยูในสภาพ Excited  แลวอีเลคตรอน
จะเคลื่อนที่ไปถึงจุดศูนยกลางของปฏิกิริยา 



Emerson Enhancement Effect และ Photosystems

Robert Emerson : อัตราการสังเคราะหแสงที่เกิดขึ้นใน
สภาพที่มีแสง Far Red และแสงสีแดงรวมกนันั้นมากกวา
ผลรวมของการสงัเคราะหแสงในแสงสีแดงและแสง Far Red ที่
แยกกนัคนละการทดลอง

กลุมของสารสี 2 กลุม  เรียกวา Photosystems ทํางาน
รวมกนัและกอใหเกิดการสังเคราะหแสงที่มีประสิทธิภาพในสภาพ
ของแสง Far Red และแสงสีแดง  สารสกีลุมแรกเรยีกวา 
Photosystem I ซึ่งประกอบดวยคลอโรฟลล เอ เปนจาํนวน
มาก และ Photosystem II ประกอบดวยคลอโรฟลล บี เปน
จํานวนมาก Photosystem I



Emerson Enhancement Effect และ Photosystems

จุดศูนยกลางของปฏิกริยิาของ Photosystem I  คือ  
P700  และจุดศูนยกลางของปฏิกริยิาของ Photosystem II 
คือ P680

P680 และ P700 ในสภาพ Excited หลังจากทีไ่ดรบั
อีเลคตรอนจากสารสอีืน่ ๆ แลว ในสภาพ Excited นั้น P680 
และ P700 มีคุณสมบัติตางจากในสภาพ Ground State 
เพราะสามารถสงอีเลคตรอนไปยงัตัวรบัอีเลคตรอนที่เหมาะสม
ได โดยจะรีดิวซตัวรบัอีเลคตรอน ตัวแรก ๆ ที่เปน negative 
reduction potential   (ซึ่งรีดิวซยาก) ซึ่งตัวรับอีเลคตรอน
แตละตัวจะสงอีเลคตรอนไปยังตัวรับอเีลคตรอนที่มีลกัษณะเปน 
positive reduction potential กวาตัวของมนัเอง 



ลกัษณะการไหลของอเีลคตรอน จากน้าํไปสู  NADP นั้น 
มีรูปรางเปนตัวอกัษร  Z  เรียกวา  Z - scheme  น้ําจะถกู
ออกซไิดซภายในไธลาคอยด  และการปลดปลอย H+ ทําให
เกิดการลดลงของ  pH    และมีจํานวนประจุบวกมากขึน้
ภายในไธลาคอยดเมื่อเปรียบเทียบกับสวนของ  สโตรมา 
(Stroma) แลวภายในไธลาคอยดจะมี positive 
electropotential มากกวา 

ADP + PI ATP + H2O
แสง

ATPsynthase

คลอโรพลาสต



Photophosphorylation

1. Non Cyclic Photophosphorylation เปน
กระบวนการที่ตองการแสง ซึ่งอีเลคตรอนจากน้ําจะ
เคลื่อนที่ทําใหเกิด O2 และอีเลคตรอนจะเคลื่อนที่ผาน
ตัวรับอีเลคตรอนหลายตัว จนถึง NADP แลวเกิด 
NADPH ขึ้น ตัวรับอีเลคตรอนที่เกี่ยวของคือ 
คลอโรฟลล เอ คลอโรฟลล บี ควิโนน ไซโตโครม บี 
และเอฟ พลาสโตไซยานิน และเฟอริดอกซิน ATP จะ
สรางขึ้นในชวงของการเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนจาก  
ควิโนนไปไซโตโครม เอฟ



Photophosphorylation

การเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนชนิดนี้เกิดขึ้นเปนสวนใหญ 
เปนการเคลื่อนที่ทีจ่ะสูญเสียอีเลคตรอนไป จํานวน 
ATP จะเกิดขึ้น   2 โมเลกุลตอการเกิด NADPH 2 
โมเลกุล ในขณะทีก่ารรีดิวซ CO2 1 โมเลกุลตองใช 
ATP   3 โมเลกุลและ NADPH  2  โมเลกุล 



2. Cyclic Photophosphorylation เปนกระบวนการที่
ตองการแสงและคลอโรพลาสต  และสังเคราะห ATP 
ได  แตไมเกิด  NADPH อีเลคตรอนจะเคลื่อนที่จาก 
Photosystem I  ไปยังเฟอริดอกซิน แตเฟอริดอกซิน
จะสงอีเลคตรอนกลับมาที่ไซโตโครม บี  อีก  แลวกลับไป 
Photosystem I  ดังนั้น  จึงไมมีการสูญเสียอีเลค-
ตรอนไปจํานวน   ATP  ทีเ่กิดตออีเลคตรอนไมสามารถ
วัดไดแนนอน

Photophosphorylation



เชื่อกันวาการสราง ATP ในระบบนี้เปนระบบที่ชวย
ควบคุมอัตราสวนของ  ATP  และ  NADPH ให
เหมาะสม  ATP ที่เกิดจากระบบนี้ออกไปนอกคลอ-
โรพลาสตไมได แตอาจจะใชสังเคราะหสารบางอยาง
ภายในคลอโรพลาสตได แตถาการสังเคราะหแสงทําให
เกิด ATP  ในระบบ Cyclic  ตลอด   เวลาจะทําให
พลังงานไมพอใชในการรีดิวซ CO2

Photophosphorylation



3. Pseudocyclic Photophosphorylation จะ
คลายคลึงกับ Cyclic Photophosphorylation
คือ อีเลคตรอนจากเฟอริดอกซินจะเคลื่อนที่ไปยัง 
O2 เกิดเปนน้ํา การไหลของอีเลคตรอนชนิดนี้ทําให
เกิด ATP ขึ้นตามกระบวนการ  Non cyclic 
Photophosphorylation แตไมมี  NADPH 
เกิดขึ้น

Photophosphorylation



Mitchell ไดเสนอวาการสังเคราะห ATP เกิดดังนี้
1. สังเคราะหที่สวนของไธลาคอยดของคลอโรพลาสตซึ่ง

ไมยอมใหโปรตอน  ( H+ )  ผานได       

2. อีเลคตรอนที่เคลื่อนที่สู NADP ผานไปตามระบบที่
มีตัวรับอีเลคตรอนเปนทอด ๆ ดังที่กลาวมาแลว

3. การถายทอดอีเลคตรอนจะสัมพันธกับการดันโปรตอน
จากดานสโตรมาเขาสูภายในไธลาคอยด ทําใหมี
ความเขมขนของโปรตอนภายในมาก  ทําใหเกิด
ความแตกตางของ pH   และ  water potential ใน
คลอโรพลาสต



Mitchell ไดเสนอวาการสังเคราะห ATP เกิดดังนี้

4.  ความแตกตางของ pH และ water potential 
ในไธลาคอยดและสโตรมา ทําใหเกิดการดัน
โปรตอนจากไธลาคอยดออกมา สโตรมาทาง  
Elementary particle 

5.  ที่เยื่อหุมไธลาคอยดนั้นมีเอนไซม  ATPsynthase 
ซึ่งเปนเอนไซมที่กระตุนให ADP รวมกับ Pi เมื่อ
เกิด electrochemical potential gradient ของ
โปรตอน





Enzymatic Reaction

ในชวงถัดมาของการสังเคราะหแสง เปนการนําเอา  
ATP และ NADPH ที่ไดจากการไหลของอีเลคตรอน
มาใชในการรีดิวซ CO2

1. Carboxylation Phase  ในระยะนี้เปนปฏิกิริยา 
ที่ CO2 จะรวมกับน้ําตาลที่มีคารบอน 5 อะตอม  ซึ่งคือ 
D-Ribulose 1,5 diphosphate หรือ RuDP เกิด
เปน  D-3 phosphoglyceric acid หรือ 3 PGA  
2 โมเลกุล ภายใตการคะตะไลทของเอนไซม 
Ribulose 1,5 diphosphate Carboxylase
(RuDP Carboxylase) หรือ Carboxydismutase



2. Reduction Phase PGA ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิด
กระบวนการ Phosphorylation ซึ่งเปนการเพิ่ม
ฟอสเฟตเขาไปในโมเลกุลอีกหนึ่งกลุม จึงตองมีการใช 
ATP เกิดเปน 1,3-diphosphoglyceric acid  ซึ่ง 
ATP ที่ใชไดมาจากการไหลของอีเลคตรอนตอมา  
1,3-diphosphoglyceric acid จะถูกรีดิวซดวย  
NADPH กลายเปน 3-phosphoglyceraldehyde 
(3-PGAld)

Enzymatic Reaction



3. Regeneration Phase ในขั้นตอนนี้ RuDP จะ
เ กิ ด ขึ้ น ม า ใ ห ม เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร ร ว ม กั บCO2
ตอไป เปนขั้นตอนที่คอนขางซับซอนเกี่ยวของกับ
การเกิดน้ําตาลที่มีคารบอน 3, 4, 5, 6 และ 7  
อะตอม

4. Product Synthesis Phase ผลิตภัณฑสุดทาย
ของการสังเคราะหแสงคือ น้ําตาลถูกนําไปสังเคราะห
เปนไขมัน   กรดอะมิโน  และกรดอินทรีย 

Enzymatic Reaction





• C4 cycle หรือ C-4 Dicarboxylic Acid 
Pathway 

• พืช C4 มีการสังเคราะหแสงไดอยางเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมาก ใบของพืช C4 จะมีเมโซฟลล 
(Mesophyll) และบันเดิล ชีท (Bundle 
Sheath) รอบ ๆ ทอน้ําทออาหาร 



• สารประกอบที่มีคารบอน  4  อะตอม ที่เกิดขึ้นคือ 
กรดมาลิก (Malic acid)  และกรดแอสพาติก 
(Aspartic Acid) โดยที่การจับ CO2 จะเกิดใน
ส วน เมโซฟ ลล ของใบ     ซึ่ ง   Phosphoenol
Pyruvate (PEP)  จะรวมกับ  CO2 โดยมีเอนไซม 
Phosphoenol Pyruvate Carboxylase
(PEP Carboxylase) เปนตัวคะตะไลท ปฏิกิริยา
ซึ่ง CO2 ถูกเปลี่ยนเปนสารประกอบที่มีคารบอน 4 
อะตอมนี้ ความจริงแลวกอนจะเกิดกรดมาลิกและ 
กรดแอสพาติกนั้น ไดเกิดเปนกรดออกซาโลอะซิ-
ติกกอน   แตโดยทั่วไปจะเปลี่ยนไปเปนกรดมาลิก 
อยางรวดเร็ว 



• พืช C4 มีเซลลพิเศษเรียกวา  Bundle Sheath

• การเกิดกรดมาลิกและกรดแอสพาติกจะเกิดในเมโซฟลล  
สวน 3-PGA  น้ําตาลซูโครสและแปงจะสังเคราะหใน 
Bundle  Sheath

• Calvin Cycle ของพืช C4 เกิดอยูใน Bundle Sheath   
PEP Carboxylase จะปรากฏอยูในเมโซฟลล ดังนั้น
พืช C4 จึงมีการจับ CO2 2  แบบ







• เหตุผลที่  CO2  เปลี่ยนเปนสารประกอบที่มีคารบอน 
4 อะตอมนั้น อาจจะเปนเพราะวาในเมโซฟลลมี
เอนไซม PEP Carboxylase มาก และมี O2 เพียง
จํานวนนอยทีผ่านเขาไปถึง  Bundle  Sheath 

• พลังงานที่ตองการใชใน C4 Pathway รวมไปกับ 
Calvin  Cycle  พบวาแตละโมเลกุลของ  CO2 ที่ถูก
จับจะตองใช ATP เพิ่มขึ้นอีก 2 โมเลกุล 



การจับ CO2 ของพชือวบน้าํ 

• พืชหลายชนิดที่เจริญเตบิโตในเขตทะเลทราย 

• พืชอวบน้ําเหลานี้ปากใบเปดในตอนกลางคืนและจับ 
CO2 ในรูปของกรดอินทรีย โดยเฉพาะกรดมาลิก

• พืชพวกนี้อยูในตระกูล Crassulaceae เมตาโบ-
ลิสมของการจับ CO2 จึงเรียกวา Crassulacean
Acid  Metabolism  หรือ  CAM

• พืช CAM จะจับ CO2 โดยมีเอนไซม 
PEP Carboxylase



การจับ CO2 ของพชือวบน้าํ 

• เปลี่ยน CO2 ใหเปนกรดมาลิก  กรดซิตริก กรดไอ-
โซซิตริก และกรดอินทรียอื่นๆ  กระบวนการนี้เกิดใน
ตอนกลางคืน

• RuDP Carboxylase จะมีกิจกรรมในตอนกลางวัน
และทําหนาที่จับ CO2 ที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงของ
กรดอินทรีย 

• CAM เปนพืชที่ชอบอากาศรอน แสงแดดจัด  
อุณหภูมิกลางคืนเย็น





Photorespiration

• Photorespiration เกิดในคลอโรพลาสตเพอรอกซิโซม 
(Peroxisomes)  และไมโตคอนเดรยี 

• พืช C4 ไมพบวามี Photorespiration เกิดขึ้น

• Photorespiration จะเกิดเรว็ขึ้นเมื่อสภาพแวดลอมม ี O2 
ในระดับสูง มี CO2 ในระดับต่ํา มีความเขมของแสงสูงและ
อุณหภูมิสูง 

• Photorespiration เกิดโดยที่เอนไซม RuDP
Carboxylase จะจับ O2 ใหรวมกับ RuDP แทนที่จะจบั 
CO2 ซึ่งในกรณีนี้ RuDP Carboxylase จะทําหนาที่เปน 
RuDP Oxygenase





COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS 

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM
Photosynthetic cells
arranged in parallel
layers (palisade and
mesophyll) between
the upper  and lower
epidermis

KRANZ ANATOMY
Bundle sheath and
mesophyll layers
arranged in concentric
circles around veins

Spongy appearance
Photosynthetic cells
have large vacuoles

Major leaf CO2
fixation
sequence

RUBP
Carboxylase

PEP carboxylase
then  RUBP
carboxylase

Both PEP carboxylase
(NIGTH)  RUBP
crboxylase (DAY)

1



COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM

Maximum rate of 
net 
photosynthesis 
(mg CO2 / dm2 of 
leaf surface / hr)

40  to  80 Usually  about  1  
to 4; highest 
reported is  11  to  
13

Maximum 
growth rate : 
(gm of dry wt / 
dm2 of leaf 
surface / day) ; 
(gm / m2 of land 
area / day)

15  to  40 

0.015  to  0.018
Variable

2

0.5  to  2 
19.5      3.9+-

4  to  5 
30.3      13.8+-



COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM

Transpiration 
ratio (gm H2O / 
gm of dry wt )

250  to  350 50  to  55

Optimum day 
temperature 
for net CO2

fixation

15  to  25
O
C

450  to  950

30 to 47 
O
C

3

About  35 
O
C



COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM

Optimum day 
temperature for 
growth (dry 
matter product)

Effect of 
increasing light 
intensity on rate 
of net 
photosynthesis

Saturation 
reached 
about  1/4 to  
1/2 full 
sunlight

Difficult to 
saturate even 
at full sunlight 

Uncertain , but 
apparently 
saturates like  C-3

4

20  to  25
O
C 30 to 35 

O
C About  35 

O
C



COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM

Photosynthesis 
inhibited by O2

concentration in 
atmosphere 
(warberg effect)

No Yes

CO2
compensation  
point 1 ( ppm
CO2 )

30  to  70

Yes

0  to  10
0  to  5 in dark ; 
0  to  200  with daily 
rhythm

5



COMPARISION  OF  C-3 ,C-4  AND CAM  PLANTS

TYPE OF PHOTOSYNTHESIS
CHARACTERISTIC

C - 3 C - 4 CAM

Photo-Respiration Absent Difficult to measurePresent

6

1 CO2 compensation  point  is  define  as  carbon  dioxide    
concentration  required  for  the  rate  of  carbon  dioxide  fixation 
by  photosynthesis  to  just  balance  the  rate of  carbon  dioxide 
loss  by  respiration.



ปจจัยที่ควบคุมการสังเคราะหแสง 

1. ปจจัยภายใน

1.1  โครงสรางของใบ

1.2  อายุของใบ

1.3  การเคลื่อนยายคารโบไฮเดรต 

1.4  โปรโตพลาสต 



ปจจัยภายนอก

1. ปริมาณของ CO2

2. ความเขมของแสง 
– ความยาวของชวงที่ไดรับแสง (Light Duration) 

– คุณภาพของแสง (Light quality) 

3. อุณหภูมิ 

4. น้ํา

5. ธาตุอาหาร









The EndThe End
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