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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 5 

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
 

 
 

ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 189   
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 5 

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้
2. บอกปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้
3. อธิบายความส าคญัของปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงและผลท่ี

ไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
4. ออกแบบการทดลองและทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นและผลท่ีได้

จากการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
5. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความส าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีมีต่อ

ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. ปฏิบติัการท ากิจกรรมเพื่อทดสอบประเภทอาหารท่ีพบในพืชได ้

เวลาทีใ่ช้ 4 คาบ 
กจิกรรมที ่5.1  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง (2 คาบ) 
กจิกรรมที ่5.2  แก๊สท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง (2 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 5 
 
 
 

กจิกรรมที ่5.1 
เร่ือง     ปัจจัยบางประการทีจ่ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
สาระส าคัญ 
 พืชเป็นส่ิงมีชีวติท่ีสามารถสร้างอาหารเองได ้และเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต
ชนิดอ่ืนท่ีไม่สามารถสร้างอาหารได ้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกวา่กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง ซ่ึงมีน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นวตัถุดิบ มีแสงและคลอโรฟิลลช่์วยท า
ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑคื์อ น ้าตาล น ้ า และแก๊สออกซิเจน 

ปัจจยัท่ีส าคญัในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล ์แสง                      
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์น ้า และแร่ธาตุ 

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชช่วยใหเ้กิดการหมุนเวยีนของแก๊สและแร่ธาตุ     
ในดิน ท าใหเ้กิดความสมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
1. ท าการทดลองและสรุปไดว้า่แสงมีความส าคญัต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

เราจะมีวธีิทดสอบอยา่งไรวา่ 
พืชสามารถสร้างแป้งได ้
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2. ออกแบบและท าการทดลองเพื่อพิสูจน์วา่แก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใช้
ในการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

3. สรุปความส าคญัของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
ตอนที ่1   แสงมีความส าคญัต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. ตน้ผกับุง้จีนขนาดสูงประมาณ 10 cm 
2. กระดาษสีด าขนาด 3 cm x 5 cm 
3. กระดาษลอกลายขนาด 3 cm x 5 cm 
4. ท่ีเยบ็กระดาษ 
5. ไมขี้ดไฟ 
6. ตะเกียงแอลกอฮอล ์พร้อมท่ีกั้นลมและตะแกรงลวด 
7. ปากคีบ 
8. จานเพาะเช้ือ 
9. หลอดหยด 
10. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 
11. สารละลายไอโอดีน 
12. บิกเกอร์ 250 cm3 
13. เอธิลแอลกอฮอล์ 
14. น ้า 

3 ตน้ 
1 แผน่ 
1 แผน่ 
1 อนั 
1 กลกั 
1 ชุด 
1 อนั 
1 ใบ 
1 อนั 

1 หลอด 
5 cm3 
1 ใบ 
20 cm3 
40 cm3 

 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
5. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 
6. การตั้งสมมติฐาน 
7. การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
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วธีิท ากจิกรรม  
1. เพาะตน้ผกับุง้ใหสู้งประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นน าไปไวใ้นท่ีมืดสนิทเป็นเวลา 1 คืน 

เพื่อใหแ้ป้งท่ีมีอยูเ่ดิมหมดไป 
2. น าถุงท่ีท าจากกระดาษลอกลาย และกระดาษทึบแสงสีด า ชนิดละ 1 ถุงคลุมท่ีใบ ใชล้วด

เยบ็กระดาษเยบ็ปากถุงใหปิ้ดสนิท แลว้น าตน้ผกับุง้ไปตั้งไวก้ลางแดดประมาณ 3 ชัว่โมง 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 64 

 
3. น าถุงท่ีสวมใบผกับุง้ออก แลว้เด็ดใบผกับุง้ท่ีไม่ไดส้วมดว้ยถุง 1 ใบ ใบท่ีสวมดว้ยถุง

กระดาษลอกลาย 1 ใบ และใบท่ีสวมดว้ยถุงกระดาษสีด า 1 ใบ ท าเคร่ืองหมายใบพืชแต่ละ
ใบ แลว้สกดัคลอโรฟิลลอ์อกจากใบพืชดว้ยวธีิการดงัน้ี 
3.1 ตม้น ้า 40 cm3 ในบิกเกอร์จนเดือด ใส่ใบผกับุง้ลงไป ตม้ต่อไปประมาณ 1 นาที 
3.2 คีบใบผกับุง้ใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ เติมแอลกอฮอลล์งไปพอท่วมใบ แช่

หลอดทดลองในบิกเกอร์ท่ีมีน ้าตม้อยู ่ตม้ต่อไปอีกประมาณ 2 นาที จนกระทัง่ใบมีสี
ซีด สังเกตสีของแอลกอฮอล์ในหลอดทดลอง คีบใบผกับุง้จากหลอดทดลอง จุ่มลงใน
น ้าเยน็ 

4. วางใบผกับุง้แผบ่นกระจกนาฬิกา แลว้หยดสารละลายไอโอดีนบนใบผกับุง้แต่ละใบ เพื่อ
ทดสอบแป้ง สังเกตและบนัทึกผล 

 

ภาพ 5.1   การสวมถุงกระดาษลงบนใบผกับุง้ 
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ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 65 

 
 
 
 
ตอนที ่2 
วธีิท ากจิกรรม 

ใหน้กัเรียนออกแบบการทดลองและลงมือปฎิบติั เพื่อศึกษาวา่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงหรือไม่ แลว้น าเสนอผลการทดลอง 
หมายเหตุ ในการทดลองตอนท่ี 2 น้ี นกัเรียนบางคนอาจใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด ์ซ่ึงมีสมบติัดูดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้แต่โซเดียมไฮดรอกไซดเ์ป็นสารอนัตราย ตอ้งสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีท างาน
กบัสารละลายน้ี 
ออกแบบการทดลองได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 5.2   การใหค้วามร้อนแก่ผกับุง้ท่ีแช่อยูใ่นแอลกอฮอล ์

แอลกอฮอลเ์ป็นสารไวไฟ การให้
ความร้อนจึงตอ้งใชว้ธีิผา่นน ้ าเดือด 
หา้มเผาโดยตรง 

 

การท่ีตอ้งสกดัคลอโรฟิลลอ์อกจากใบ ก็เพื่อใหเ้ห็นผลการ
ทดลองไดช้ดัเจนเม่ือหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบ 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่5.1   
เร่ือง ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ตอนที ่1 
ออกแบบการทดลอง 
เพือ่ทดสอบว่า          
            
สมมติฐานการทดลอง 
           
            
ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรต้น           
ตัวแปรตาม           
ตัวแปรควบคุม           
ตารางบันทกึผลการท ากจิกรรม ตอนที ่1 

ใบผกับุ้ง ผลการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน 
 
1. ใบผกับุง้ท่ีไดรั้บแสง 

 
2. ใบผกับุง้ท่ีถูกปิดดว้ยกระดาษลอกลาย 

 
3. ใบผกับุง้ท่ีถูกปิดดว้ยกระดาษสีด า 

 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

 
 



                                                                                                                                                                           100  

ออกแบบตารางบนัทึกผล 
ใหอ่้านไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ
ง่ายดว้ยนะ 

สรุปผลการท ากจิกรรม ตอนที ่1 
           
           
            
  
ตอนที ่2 
ออกแบบการทดลอง 
เพือ่ทดสอบว่า          
            
สมมติฐานการทดลอง 
           
            
ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรต้น           
ตัวแปรตาม           
ตัวแปรควบคุม           
 
บันทกึผลการท ากจิกรรม ตอนที ่2 
 
 
 
 
           
            
           
            
สรุปผลการท ากจิกรรม ตอนที ่2 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 

 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. เมื่อใช้สารละลายไอโอดีนตรวจสอบแป้งในใบผกับุ้งทั้ง 3 ใบ ได้ผลอย่างไร ผลการตรวจ
เหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
          
          
          
           

2. การแช่ใบผกับุ้งในแอลกอฮอล์แล้วให้ความร้อน มีวตัถุประสงค์ใด 
          
          
          
           

3. เหตุใดจึงไม่ใส่แอลกอฮอล์ในบิกเกอร์ แล้วต้มใบผกับุ้งในบิกเกอร์โดยตรง 
          
           

4. เหตุใดจึงถือว่าพชืเป็นผู้ผลติอาหารของโลก 
          
          
          
           

5. ถ้าไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกดิขึน้บนโลก นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวติจะเป็น
อย่างไร 
          
          
          
           

 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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กจิกรรมที ่5.2 
เร่ือง     แก๊สทีเ่กดิจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
สาระส าคัญ 
  การสังเคราะห์ดว้ยแสงเป็นกระบวนการเปล่ียนรูปพลงังานแสงใหเ้ป็นพลงังานเคมีเก็บไว้
ในรูปของสารอาหาร กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเกิดข้ึนในคลอโรพลาสต ์ภายใน              
คลอโรพลาสตมี์สารสีเขียวเรียกวา่คลอโรฟิลลซ่ึ์งเป็นสารท่ีท าหนา้ท่ีรับพลงังานแสง กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสงมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้าเป็นวตัถุดิบ โดยอาหารท่ีพืชสร้างข้ึนไดแ้ก่ 
น ้าตาล พืชจะน าไปใชใ้นการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต และส่วนหน่ึงจะเก็บสะสมไวต้ามส่วน
ต่างๆ ของพืชในรูปสารอาหารประเภทอ่ืนๆ ส่ิงมีชีวติทุกชนิดน าอาหารท่ีพืชสังเคราะห์ข้ึนไปใช้
เป็นแหล่งพลงังานไม่ทางตรงก็โดยทางออ้ม นอกจากน้ีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงยงัท าใหเ้กิด
แก๊สออกซิเจน ซ่ึงเป็นแก๊สท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ เพราะส่ิงมีชีวติใชแ้ก๊สน้ีในการหายใจ แลว้
ใหผ้ลผลิตหน่ึงเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์จึงท าให้เกิดการหมุนเวยีนคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ
ออกซิเจนในบรรยากาศ 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถท าการทดลองเพื่อตรวจสอบไดว้า่แก๊สท่ีเกิด
จากการสังเคราะห์ดว้ยแสงคือแก๊สออกซิเจน 
เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
 
 
 
 
 
 

เราจะมีวธีิทดสอบไดอ้ยา่งไรวา่ 
การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
จะใหแ้ก๊สอะไร 
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วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. สาหร่ายหางกระรอก 
2. อ่างแกว้หรือบิกเกอร์ขนาด 2 ลิตร 
3. หลอดทดลองขนาดกลาง 
4. กรวยแกว้ 
5. ธูป 
6. ไมขี้ดไฟ 
7. น ้า 

10 ช่อ 
1 ใบ 

1 หลอด 
1 อนั 
1 ดอก 
1 กลกั 

4,000 cm3 

 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
5. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 
6. การตั้งสมมติฐาน 
7. การก าหนดและควบคุมตวัแปร 

วธีิท ากจิกรรม    
1. ใส่สาหร่ายหางกระรอกไวใ้นกรวยแกว้กา้นสั้น แลว้คว  ่าลงในอ่างแกว้หรือบิกเกอร์ขนาด  

2 ลิตรซ่ึงมีน ้าอยูด่ว้ยโดยให้ปลายของกา้นกรวยแกว้จมอยูใ่นน ้า 
2. ใส่น ้าจนเตม็หลอดทดลองท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กา้นกรวยแกว้เล็กนอ้ย คว  ่าหลอดทดลอง

ครอบกา้นกรวยแกว้ ดงัภาพ ระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศเกิดข้ึนในหลอดทดลอง น าอ่างน้ีไป
ตั้งไวก้ลางแดดประมาณ 3-4 ชัว่โมง สังเกตและบนัทึกผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
หลอดทดลอง 

3. ค่อยๆ ยกหลอดทดลองใหสู้งข้ึนเหนือกรวยแกว้ แต่ปากหลอดทดลองยงัอยูใ่ตร้ะดบัน ้า    
ใชน้ิ้วอุดปากหลอดทดลองไว ้แลว้ยกหลอดทดลองข้ึน ขณะเดียวกนัรีบแหยเ่ศษไมห้รือธูป
ติดไฟแดงๆ ลงไปในหลอดทดลอง สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 67  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.3   การใส่สาหร่ายหางกระรอกไวใ้นกรวยแกว้กา้นสั้น 

แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สทีจ่ าเป็น
ในการเผาไหม้ 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่5.2  แก๊สท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
สมมติฐานการทดลอง 
           
            
ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรต้น           
ตัวแปรตาม           
ตัวแปรควบคุม           
ผลของกจิกรรม 
           
           
           
           
            
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. นักเรียนจะอธิบายผลการทดลองทีเ่กดิขึน้ได้อย่างไร 
          
           
           
           
           

2. ถ้านักเรียนสามารถท าการทดลองเพิ่มเติม เพือ่ศึกษาเร่ืองการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียน
ต้องศึกษาในเร่ืองใด และจะออกแบบการทดลองอย่างไร 
           
          
          
          
          
          
          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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จากแผนภาพใช้ตอบค าถามข้อ 3 – 7 
 

 
ท่ีมา : เอกสารเอกสารส าหรับผูรั้บการอบรม วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัสูตรท่ี 1 : 45 

3. วตัถุดิบทีพ่ชืใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แก่อะไรบ้างและใช้พลงังานจากไหน 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. พชืปลดปล่อยแร่ธาตุลงสู่ดินได้อย่างไร 
 _______________________________________________________________________ 
5. แก๊สทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแก๊สอะไร_______________________________ 
6. น า้ แร่ธาตุเข้าสู่ต้นไม้ได้อย่างไร______________________________________________ 
7. จงอฺธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ใบความรู้ 
 
 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หน่วยท่ี 5 
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 69 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่5 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื 
 

พืชไม่สามารถใชพ้ลงังานจากดวงอาทิตยใ์นการเจริญเติบโตไดโ้ดยตรง แต่ในพืชท่ีมี    
รงควตัถุ (pigment) ท่ีเรียกวา่ คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซ่ึงเป็นรงควตัถุสีเขียวจะท าหนา้ท่ีดูดกลืน
พลงังานแสงอาทิตยม์าใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

 
 
 
 

 

1.1 ความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช   

สีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ ท าหนา้ท่ีดูดพลงังานแสงจากดวงอาทิตยแ์ลว้เปล่ียนสารวตัถุดิบ คือ 
น ้า (H2O) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใหเ้ป็นน ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) น ้า (H2O) และ
แก๊สออกซิเจน (O2)  

ปัจจัยจ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง ไดแ้ก่  
1.   คลอโรฟิลล ์  2.   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.    แสงสวา่ง  
4.   น ้า   5.   เซลลท่ี์มีชีวติ   6.   อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ศัพท์น่ารู้  คลอโรฟิลล์ คลอโรพลาสต์ 
รงควตัถุ ไฮโดรพอนิกส์  
สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง

 ผู้ผลติ 
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1.2 การเปลีย่นรูปพลงังานและการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑ์ที่เกดิจาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
1. มีน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นวตัถุดิบ 
2. คลอโรฟิลลท์  าหนา้ท่ีดูดพลงังานแสงจากดวงอาทิตยม์าเปล่ียนรูปเป็นพลงังานเคมี

สะสมอยูใ่นผลิตภณัฑ ์โดยไปท าใหโ้มเลกุลของน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
รวมตวักนั กลายเป็นโมเลกุลของน ้าตาลกลูโคส น ้า และแก๊สออกซิเจน  

3. น ้าตาลกลูโคสจะถูกเปล่ียนไปเป็นแป้งทนัทีและสะสมไวใ้นเซลลสี์เขียว และแป้งจะ
เปล่ียนกลบัเป็นน ้าตาลกลูโคสอีกคร้ัง เม่ือพืชตอ้งการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

4. น ้าและแก๊สออกซิเจนจะถูกพืชคายออกมาทางปากใบกลบัคืนสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 

หมายเหตุ กลูโคสจะถูกเปล่ียนเป็นเซลลูโลส หรือคาร์โบไฮเดรตเก็บสะสมไวใ้นส่วนต่างๆ 
ของพืช กลูโคสเป็นแหล่งอาหารของพืช เพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตและรักษาซ่อมแซมตน้พืช 
 
 

 
 

 

ในเวลากลางวนั พืชสร้างแก๊สออกซิเจน 
จากการสังเคราะห์ดว้ยแสงไดม้ากกวา่ท่ีใช้
ในการหายใจ ในเวลากลางคืนพืชสร้างแต่
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยการหายใจ 
 

 

 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
แก๊สออกซิเจน 
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ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 200 

 
 
 
 
 

ภาพ 5.4   ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสังเคราะห์ดว้ยแสงและการหายใจของพืช 
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1.3 แหล่งที่เกดิการสังเคราะห์ด้วยแสง 
1. การสังเคราะห์ดว้ยแสงสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กส่วนของพืชท่ีมีสีเขียวหรือมี

คลอโรฟิลลอ์ยู ่โดยมีใบเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีโดยตรง ใบส่วนใหญ่จะแผเ่ป็นแผน่
บาง จึงรับแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดไ์ดดี้ ผวิดา้นบนของใบส่วนท่ีรับแสง 
เรียกวา่ หน้าใบ มกัจะมีสีเขียวเขม้ ส่วนดา้นล่างของใบส่วนท่ีไม่ไดรั้บแสง เรียกวา่ 
หลังใบหรือท้องใบ 

 
 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 198 

 
2. เซลลใ์นใบทุกเซลลอ์ยูใ่กลชิ้ดกบัเน้ือเยือ่ล าเลียงหรือเส้นใบ ท าใหใ้บไดรั้บน ้าและ

แร่ธาตุจากรากทางท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุท่ีเรียกวา่ ไซเลม (Xylem) ของเส้นใบ 
ส่วนน ้าตาลท่ีพืชสร้างข้ึนจะถูกน าไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืชทางท่อล าเลียงอาหารท่ี
เรียกวา่ โฟลเอม (Phloem) ของเส้นใบเช่นกนั 

3. คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) เป็นสารสีเขียวอยูภ่ายในเม็ดคลอโรพลาสต ์ท าหนา้ท่ี
ดูดพลงังานแสงจากดวงอาทิตย ์เมด็คลอโรพลาสตจ์ะอยูใ่นไซโทพลาซึม  
พืชสีเขียวจะสร้างคลอโรฟิลลจ์ากโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็ก  
แมงกานีส โดยใชพ้ลงังานแสง 

 

ภาพ 5.5   โครงสร้างของใบไม ้
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2. ปัจจัยบางประการทีจ่ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
1. ปริมาณของคลอโรฟิลล์ ถา้หากคลอโรฟิลลมี์ปริมาณมาก อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะ

สูง ในทางกลบักนัถา้คลอโรฟิลลมี์ปริมาณนอ้ย อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงก็ต ่าดว้ย 
2. แสงและความเข้มของแสง พบวา่ ชนิดของแสงท่ีมีผลท าใหเ้กิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้

มากท่ีสุด คือ แสงสีแดงและแสงสีน ้าเงินตามล าดบั แสงสีเขียวมีผลนอ้ยท่ีสุด ส่วนความ
เขม้ของแสงนั้น ถา้มีความเขม้ของแสงมากอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะสูง ในทาง
กลบักนัถา้มีความเขม้ของแสงนอ้ย อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงก็จะต ่าดว้ย 

3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศมีประมาณ     
0.03 – 0.04 % ถา้เพิ่มความเขม้ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์หแ้ก่พืช อตัราการสังเคราะห์
ดว้ยแสงก็จะเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

4. น า้ เป็นปัจจยัส าคญัโดยตรงต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 
 

 
 

3.  ความส าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชืทีม่ต่ีอ
ส่ิงมชีีวติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
1. เป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลงังานทีส่ าคัญของส่ิงมีชีวติทุกชนิด เน่ืองจากพืชสีเขียวไดดู้ด

น ้า รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละดูดพลงังานแสงจากดวงอาทิตยไ์ปสร้างสารอาหาร
พวกน ้าตาลและสารอาหารน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นสารอาหารอ่ืนๆ ได ้เช่น แป้ง 
โปรตีน ไขมนั ซ่ึงส่ิงมีชีวติไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในกระบวนการต่างๆ ของชีวติ จึงถือวา่
สารอาหารเหล่าน้ีเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
จะไม่เกิดข้ึน ถา้ขาดปัจจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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2. เป็นแหล่งผลติแก๊สออกซิเจนทีส่ าคัญของระบบนิเวศ โดยแก๊สออกซิเจนเป็นผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช ซ่ึงแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สท่ีส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้ง
น าไปใชใ้นการสลายอาหาร เพือ่สร้างพลงังานหรือใชใ้นกระบวนการหายใจนัน่เอง 

3. ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพราะพืชตอ้งใชแ้ก๊สน้ีเป็นวตัถุดิบ
ในการสังเคราะห์ดว้ยแสง โดยปกติแก๊สชนิดน้ีเป็นแก๊สท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีอยูใ่น
บรรยากาศประมาณ 0.03 % เท่านั้น แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อการ
อุตสาหกรรมต่างๆ ของมนุษยมี์มากข้ึน จึงท าใหมี้แก๊สชนิดน้ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย สัดส่วนของ
อากาศท่ีหายใจจึงเสียไป ท าใหไ้ดรั้บแก๊สออกซิเจนนอ้ยลง จึงเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
แก๊สชนิดน้ียงัท าใหโ้ลกของเรามีอุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือยๆ เรียกวา่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Green House Effect) ดงันั้นจึงควรช่วยกบัปลูกพืชและไม่ตดัไมท้  าลายป่า เพื่อลดปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศใหน้อ้ยลง 
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ภาพ 5.6   แสงแดดทะลุเขา้มาในเรือนกระจกและถูกดูดกลืนไว ้ 
                เรือนกระจกดา้นในจะแผพ่ลงังานกลบัมาในรูปของการแผรั่งสี 
                อินฟราเรดหรือความร้อน ความร้อนน้ีไดรั้บการกกัไวภ้ายใน 
                เรือนกระจกท าให้เรือนกระจกร้อนข้ึน 


