
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่อะไรบ้าง??
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กระบวนการสร้างอาหารของพืช 
= 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง



กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

6CO2 12H2O+

แสง

คลอโรฟิลล์

12H2O6O2 ++C6H12O6

แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

น า้ น า้ตาล แก๊สออกซิเจน น า้

แป้ง



สิ่งจ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง

1.คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)
เป็นสารสีเขยีวอยู่ในคลอโรพ

ลาสต์ ท าหน้าที ่ดูดกลืนพลงังานแสงสี
ต่างๆ จากแสงแดด

2.แสง (Light)
ช่วยท าให้เกดิปฏิกริิยาเคมี ระหว่าง

น า้และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์



วตัถุดบิทีใ่ช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

-พืชต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือรวมตัวกบัน า้ในการสร้าง  
อาหาร

- แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เซลล์ของพืชทางปากใบเป็นส่วนใหญ่

- แหล่งเกดิคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การหายใจของสัตว์ , 
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

+



ผลผลติจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

น า้ตาลกลูโคส 
-ใช้ในกระบวนการหายใจ เพ่ือสร้างพลงังานให้
พืช ไปใช้ในการเจริญเติบโต
- เกบ็สะสมไว้ในรูปแป้ง ตามส่วนต่างๆของพืช
- เปลีย่นไปเป็นสารอ่ืนๆ เช่น โปรตีน ไขมัน

แก๊สออกซิเจน
-ใช้ในกระบวนการหายใจ 
- ถูกคายออกมาทางปากใบ
***ต้นไม้จึงถือเป็นแหล่งผลติแก๊สออกซิเจน
ให้กบับรรยากาศ***



กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

6CO2 12HO2+

แสง

คลอโรฟิลล์

12H2O6O2 ++C6H12O6

แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

น า้ น า้ตาลกลูโคส แก๊สออกซิเจน น า้

ส่ิงทีจ่ าเป็นในการสังเคราะห์แสง

ผลผลติจากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง

วตัถุดิบของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง



กจิกรรมที่ 5.3 ปัจจยับางประการทีจ่ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

จุดประสงค์การทดลอง 
เพื่อท าการทดลองและสรุปได้ว่า แสง เป็นสิ่งจ าเป็นในการ

สร้างอาหารของพชื





สมมติฐาน
ถา้แสงช่วยในการสร้างอาหารของพืช ดงันั้น ใบพืช

ท่ีถูกแสงจะตรวจพบแป้ง





1. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3

2. บีกเกอร์ ขนาด 100 cm3

3. ถ้วยกระเบ้ือง
4. หลอดทดลองขนาดใหญ่
5. หลอดทดลองขนาดเลก็
6. หลอดหยด
7. ปากคบี
8. ชุดตะเกยีงแอลกอฮอล์

9. ไม้หนีบจับหลอดทดลอง
10. สารละลายไอโอดีน
11. น า้แป้งสุก
12. เอทานอล
13. ใบผกับุ้ง

วสัดุ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง



ข้อควรระวงัในการใช้อุปกรณ์

การใช้ตะเกยีงแอลกอฮอล์
- เวลาถือตะเกยีงไม่ควรเอยีง หรือ คว า่ตะเกยีง

- ควรจุดตะเกยีงในทีท่ีมี่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

- ห้ามเติมน า้มันในขณะทีต่ะเกยีงติดไฟอยู่

การใช้เอทานอล
- เอทานอลเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟ 

จุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส (จุดเดือดต ่ากว่าน า้)

- ต้องระวงัไม่ให้อยู่ใกล้ประกายไฟ เพราะเอทานอลติดไฟให้ความร้อนสูง



ขั้นตอนการทดลอง



ขั้นตอนการทดลอง



1. ใส่น า้ 150 ลบ.ซม. ในบีกเกอร์ แล้วเดด็ใบผกับุ้งน ามาต้มในน า้เดือดนาน 
1 นาที

2. รินเอทานอลลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ ปริมาตร 15 ลบ.ซม. 
คบีใบผกับุ้งทีต้่มแล้วลงในหลอดทดลองทีม่เีอทานอล ท่วมใบ 
จากน้ันน าหลอดทดลองไปต้มในน า้เดือดจนใบมีสีซีดจาง ประมาณ 
2 นาที

3. คบีใบผกับุ้งทีต้่มจนมสีีซีดแล้วมาจุ่มลงในน า้เยน็ แล้วน าไปวาง
ลงในถ้วยกระเบ้ือง คลีอ่อกให้เป็นรูปใบ และหยดสารละลาย
ไอโอดนี 2-3 หยด ทิง้ไว้คร่ึงนาท ีแล้วบันทึกผล



1. ใส่น ้า 150 ลบ.ซม. ในบีกเกอร์ แล้วเดด็ใบผกับุ้งน ามาต้มใน
น ้าเดือดนาน 1 นาที



2. รินเอทานอลลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ ปริมาตร 15 ลบ.ซม. 
คบีใบผกับุ้งทีต้่มแล้วลงในหลอดทดลองทีม่เีอทานอล ท่วมใบ 
จากน้ันน าหลอดทดลองไปต้มในน า้เดือดจนใบมีสีซีดจาง ประมาณ 
2 นาที



3. คบีใบผกับุ้งทีต้่มจนมสีีซีดแล้วมาจุ่มลงในน า้เยน็ แล้วน าไปวาง
ลงในถ้วยกระเบ้ือง คลีอ่อกให้เป็นรูปใบ และหยดสารละลาย
ไอโอดนี 2-3 หยด ทิง้ไว้คร่ึงนาท ีแล้วบันทึกผล



ผลการทดลอง



ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ส่วนของใบผกับุ้ง ผลการทดสอบด้วย
สารละลายไอโอดีน

1.ส่วนที่ปิดทับด้วยกระดาษสี
ด า

2.ส่วนที่ไม่ปิดทับด้วย
กระดาษสีด า



ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ส่วนของใบถั่วเขยีว ผลการทดสอบด้วย
สารละลายไอโอดีน

1.ส่วนที่ปิดทับด้วยกระดาษสี
ด า

มีสีเหลือง

2.ส่วนที่ไม่ปิดทับด้วย
กระดาษสีด า

มีสีน ้าเงินเข้ม



สรุปผลการทดลอง

ส่วนของใบผกับุ้งทีถู่กปิดทบัด้วยกระดาษสีด า 
ตรวจไม่พบแป้ง เน่ืองจากไม่ถูกแสง จึงไม่มีการสร้าง
อาหาร ต่างจากส่วนที่ไม่ปิดทับด้วยกระดาษสีด า ที่ตรวจ
พบแป้ง เน่ืองจากถูกแสง จึงมีการสร้างอาหาร  ดงัน้ัน 
แสงเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างอาหารของพืช



ตอบค าถามหลงัการทดลอง

1.การทดสอบน า้แป้งด้วยสารละลายไอโอดนีได้ผลการทดสอบ คือ 
................................................................................................ 
2.การสกดัคลอโรฟิลล์ออกจากใบก่อนน าไปทดสอบหาแป้ง เพ่ือ 
....................................................................................................
3.การใช้เอทานอลในการสกดัคลอโรฟิลล์ เน่ืองจาก 
...................................................................................................
4.ส่วนของใบชบาด่างทีต่รวจพบแป้ง คือ ...............ทราบได้จาก

.............................................................................................



ตอบค าถามหลงัการทดลอง

1.การทดสอบน า้แป้งด้วยสารละลายไอโอดนีได้ผลการทดสอบ คือ 
...น า้แป้งเปลีย่นจากสีขาวเป็นสีน า้เงินเข้ม

2.การสกดัคลอโรฟิลล์ออกจากใบก่อนน าไปทดสอบหาแป้ง เพ่ือ ...
ให้สังเกตสีของแป้ง เม่ือทดสอบกบัสารละลายไอโอดนีได้
ชัดเจน

3.การใช้เอทานอลในการสกดัคลอโรฟิลล์ เน่ืองจาก ...คลอโรฟิลล์
ละลายได้ดใีนเอทานอล

4.ส่วนของใบชบาด่างที่ตรวจพบแป้ง คือ ...ส่วนที่มีสีเขียว 
ทราบได้จาก...เม่ือหยดสารละลายไอโอดนีไปที่ใบทีส่กดัคลอโรฟิลล์ 

ส่วนที่เป็นสีเขยีวเปลีย่นเป็นสีน า้เงินเข้ม



ตอบค าถามหลงัการทดลอง

5.การทีใ่บผกับุ้งส่วนทีถู่กปิดทบัด้วยกระดาษสีด า ตรวจไม่

พบแป้ง เน่ืองจาก............................................................ 

6.ส่วนของใบผกับุ้งทีต่รวจพบแป้ง คือ........................

ทราบได้โดย....................................................................



ตอบค าถามหลงัการทดลอง

5.การทีใ่บผกับุ้งส่วนทีถู่กปิดทบัด้วยกระดาษสีด า ตรวจไม่พบแป้ง 

เน่ืองจาก...ใบส่วนทีปิ่ดทบัด้วยกระดาษสีด าไม่ถูกแสง จึงไม่มีการ

สร้างอาหาร

6.ส่วนของใบผกับุ้งทีต่รวจพบแป้ง คือ...ส่วนที่ไม่ปิดทับด้วย

กระดาษสีด า        ทราบได้โดย...เม่ือหยดสารละลายไอโอดนีจะ

เปลีย่นเป็นสีน า้เงินเข้ม


