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การสังเคราะห�แสงทําให�ลอยน้ํา

พ�ชนั�นถือเป�นส�วนสําคัญของห�วงโซ�อาหารและวัฏจักรคาร�บอนเนื่องจากพ�ชมีความ
สามารถในการสังเคราะห�แสง ซ�่งเป�นกระบวนการทางช�วเคมีในการดักจับและกักเก็บ
พลังงานจากดวงอาทิตย�และสสารในอากาศ ณ เมื่อการทดลองนี้ดําเนินไปถึงขั�นตอน
หนึ่ง จํานวนของใบไม�ที่ลอยน้ําก็จะสามารถเป�นตัวบอกอัตราการสังเคราะห�แสงสุทธิได�
โดยทางอ�อม

ในการสังเคราะห�แสง พ�ชใช�พลังงานจากดวงอาทิตย� น้ํา และคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) 
จากอากาศเพ�่อกักเก็บคาร�บอนและพลังงานในรูปของโมเลกุลกลูโคส ก�าซออกซ�เจน 
(O2) เป�นผลพลอยได�จากปฏิกิร�ยานี้ การผลิตออกซ�เจนโดยที่สิ�งมีช�ว�ตที่สังเคราะห�แสง
ได�เช�นนี้ทําให�โลกจ�งมีชั�นบรรยากาศที่อุดมไปด�วยออกซ�เจน

สิ�งมีช�ว�ตที่สังเคราะห�แสงได�จะเก็บเอาพลังงานจากดวงอาทิตย�และสสารจาก
อากาศมาเพ�่อสร�างเป�นอาหารที่เรากิน ในขณะเดียวกันก็ผลิตออกซ�เจนที่เราใช�
หายใจอีกด�วย ในกิจกรรมนี้ ออกซ�เจนที่ถูกผลิตข�้นระหว�างการสังเคราะห�แสงจะ
ทําให�เศษใบไม�ลอยน้ําได�เหมือนกับฟองอากาศในน้ํา

1

ต�องใช�เวลาเท�าไหร�ใบไม�ใบแรกจ�งจะลอยน้ํา? 1

2

มาตรวัดหน�วยกรัม2

4

3

5

6

7

วัสดุ/การเตร�ยมตัว
เบกกิ�งโซดา 
(โซเดียมไบคาร�บอเนต)

การทดลอง ปานกลาง

ว�ชา

ช�วว�ทยา

หัวข�อ

นิเวศว�ทยา

คําสําคัญ

การสังเคราะห�แสง การสืบหาความรู�ทางว�ทยาศาสตร� 
ช�วว�ทยาระดับโมเลกุลและเซลล� การวัดผล 

กระบวนการว�ทยาศาสตร� 
ฟ�สิกส� พลังงาน แสง

ธรรมชาติ การหายใจ 
การลอยตัว พ�ช

เช�่อมโยงกับ SDG

ระยะเวลาของกิจกรรม

บทนํา

จุดประสงค�หลัก

คําถามนํา

ต�องใช�เวลาเท�าไหร�ใบไม�ใคร�่งหนึ่งจ�งจะลอยน้ํา? 
และเท�าไหร�ใบไม�ทั�งหมดจ�งจะลอยน้ํา?

น้ํา

น้ํายาล�างจาน

ช�อนหร�ออุปกรณ�อื่นๆ 
(สําหรับผสมสารละลาย)

หลอดดูดหร�อที่เจาะรู

ใบผักโขมหร�อใบไอว�่
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ทําสารละลายไบคาร�บอเนต 0.1% โดยผสมเบกกิ�งโซดา 
0.5 กรัมกับน้ํา 2 ถ�วยตวง (500 มล.) เติมน้ํายาล�างจานสอง
สามหยดลงในสารละลายแล�วผสมเบาๆ ให�เข�ากัน พยายาม
อย�าให�เกิดเป�นฟอง

1

ถอดก�านสูบออกจากกระบอกฉีดยา ถ�ามีฝาครอบปลายก็
ให�ถอดออกด�วย ใส�เศาใบไม�ที่เจาะเอาไว�ลงในกระบอกฉีดยา 
แล�วเคาะให�ลงไปที่ปลาย หากคุณมีหลอดดูดก็สามารถใช�
เป�าเบาๆ ให�ใบไม�ลงไปอยู�ตรงปลายกระบอกฉีดยา 
(ดูรูปด�านล�าง)

3

2

Fig 1 Fig 2

Fig 3

8

10

12

13

9

11
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กระบอกฉีดยาขนาด 10 มล. (ไม�ต�องมีเข�ม)

ถ�วยพลาสติกใส (ขนาด 1 ถ�วยตวง)
หร�อบีกเกอร� 250 มล.

หลอดไส�หร�อหลอดไฟ 100 วัตต�ที่ติดกับขั�ว 
(มีที่หนีบยึดไว�ด�วยยิ�งดี)

อุปกรณ�จับเวลา

กระดาษโน�ตและดินสอ 
(หร�อใกล�เคียง) เพ�่อบันทึกผล

อุปกรณ�ที่มีหร�อไม�มีก็ได�: ขาตั�ง, ฟอยล�, 
เทอร�โมมิเตอร�, น้ําแข�ง, น้ําร�อน, ฟ�ลเตอร�เจลสี

ภารกิจ/กระบวนการ

ใช�หลอดดูดหร�อที่เจาะรูเจาะใบไม�เป�นวงกลม 10 ช�้น 
(ดูตามรูปด�านล�าง) (หลอดดูดใช�ได�ดีกับผักโขม ส�วนที่เจาะรู
ใช�ได�ดีกับไอว�่)

การสังเคราะห�แสงทําให�ลอยน้ํา

การทดลอง ปานกลาง

ว�ชา

ช�วว�ทยา

หัวข�อ

นิเวศว�ทยา

คําสําคัญ

การสังเคราะห�แสง การสืบหาความรู�ทางว�ทยาศาสตร� กระบวนการว�ทยาศาสตร� ธรรมชาติ การหายใจ 
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ถือกระบอกฉีดยาโดยยกปลายข�้น ไล�อากาศออกด�วย
การกดก�านสูบเบาๆ

7

3/5

ใส�ก�านสูบลงในกระบอกฉีดยา ระวังอย�าให�สัมผัสโดนหร�อ
ทําให�ใบไม�เสียหาย (ดูรูป)

4 ใช�นิ�วกดปลายกระบอกฉีดยาให�แน�น แล�วค�อยๆ ดึงก�านสูบ
เพ�่อให�เกิดสุญญากาศเล็กน�อย คุณจะเห็นว�ามีฟองอากาศ
เล็กๆ ออกมาจากเศษใบไม� ถือค�างไว�เช�นนั�นสองสามว�นาที
แล�วปล�อยก�านสูบให�ดันกลับไปเอง เศษใบไม�บางช�้นจะเร�่ม
จมน้ํา

8

ทําขั�นตอนก�อนหน�านี้ซ้ําอีกหลายๆ ครั�งจนกว�าเศษใบไม�
ทั�งหมดจะจมลงไปอยู�ด�านล�างของสารละลาย (คุณอาจต�อง
เข�มฉีดยาเพ�่อไล�ฟองอากาศ จะทําให�เศษใบไม�ทั�งหมดจมลง)

9

เมื่อเศษใบไม�ทั�งหมดจมลงไปอยู�ด�านล�างของสารละลายแล�ว 
ให�ค�อยถอดก�านสูบออกอย�างระมัดระวัง แล�วเทเศษใบไม�
พร�อมกับสารละลายลงในถ�วย เศษใบไม�ควรจมลงไปที่ด�าน
ล�างของถ�วย หากมีใบที่ยังลอยอยู�ก็ให�ตักออกจากบีกเกอร�

10

ตั�งโคมไฟโดยให�แขวนอยู�เหนือโต�ะประมาณ 12 นิ�ว (30 ซม.) 
คุณอาจต�องใช�ขาตั�งช�วย

11

วางบีกเกอร�ไว�ใต�โคมไฟ (ตามรูป)12

เทสารละลายไบคาร�บอเนต 150 มล. ลงในถ�วย พยายาม
อย�าให�เกิดฟอง

5

เทสารละลายไบคาร�บอเนตประมาณ 6–8 มล. 
ลงในกระบอกฉีดยา เศษใบไม�ควรลอยอยู�ในสารละลาย

6

Fig 4

Fig 5

Fig 6

การสังเคราะห�แสงทําให�ลอยน้ํา

การทดลอง ปานกลาง

ว�ชา

ช�วว�ทยา

หัวข�อ

นิเวศว�ทยา

คําสําคัญ

การสังเคราะห�แสง การสืบหาความรู�ทางว�ทยาศาสตร� กระบวนการว�ทยาศาสตร� ธรรมชาติ การหายใจ 
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เป�ดโคมไฟ เร�่มจับเวลา และสังเกตดูเศษใบไม�ก�นถ�วย จะสังเกต
เห็นว�ามีฟองอากาศเล็กๆ ก�อตัวข�้นรอบๆ ขอบและด�านใต�เศษ
ใบไม� เมื่อผ�านไปสองสามนาที ใบไม�จะเร�่มลอยข�้นไปด�านบนของ
สารละลาย ให�บันทึกจํานวนใบไม�ที่ลอยตัวข�้นทุกนาทีจนกว�าใบไม�
ทั�งหมดจะลอยข�้นครบทุกใบ

เมื่อเศษใบไม�ลอยข�้นมาครบแล�ว ก็ให�ลองนําถ�วยไปวางไว�ในตู�หร�อ
ห�องมืด หร�อใช�กระดาษฟอยล�อะลูมิเนียมป�ดถ�วยเอาไว� จากนั�น
กลับมาตรวจสอบถ�วยอีกทีหลังผ�านไปประมาณสิบห�านาที เกิด
อะไรข�้นกับเศษใบไม�บ�าง?

ลองปรับเปลี่ยนป�จจัยอื่นๆ ที่อาจส�งผลต�อการสังเคราะห�แสงและ
ดูว�าเกิดอะไรข�้น ใช�เวลานานเท�าใดกว�าที่เศษใบไม�จะลอยตัวข�้นมา
ภายใต�สภาวะที่ต�างกัน? ตัวอย�างเช�น คุณอาจเปร�ยบเทียบผลกระ
ทบของแหล�งกําเนิดแสงที่แตกต�างกัน เช�น หลอดไส� หลอดฟลูออ
เรสเซนต� หร�อหลอด LED ที่มีกําลังวัตต�ต่ําลงหร�อสูงข�้น คุณอาจ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของสารละลายด�วยการวางบีกเกอร�ในอ�างที่
ใส�น้ําแข�งหร�อน้ําร�อน คุณอาจเพ��มหร�อลดความเข�มข�นของ
โซเดียมไบคาร�บอเนตในสารละลาย หร�อไม�ใส�เลยก็ได� คุณอาจลอง
ระบุช�วงความยาวคลื่นของแสงที่ใช�ในการสังเคราะห�แสงด�วยการ
ห�อและป�ดบีกเกอร�ด�วยฟ�ลเตอร�เจลสีซ�่งจะไปลดความยาวคลื่น
ของแสง

สมการการสังเคราะห�แสงสามารถเข�ยนได�ดังนี้:

ในการทดสอบเศษใบไม�นี้มีการนําส�วนประกอบทั�งหมดที่จําเป�น
สําหรับการสังเคราะห�แสงมาใช� ได�แก� แหล�งกําเนิดแสงที่ให�
พลังงานแสง สารละลายให�น้ํา และโซเดียมไบคาร�บอเนตให� CO2 ที่
ละลายในน้ํา

โดยทั�วไปแล�วส�วนประกอบของพ�ชจะลอยน้ําได� เนื่องจากใบไม�มี
อากาศแทรกอยู�ในช�องว�างระหว�างเซลล� ซ�่งช�วยให�มันสามารถดูด
ก�าซ CO2 รอบตัวมาเพ�่อใช�ในการสังเคราะห�แสง เมื่อคุณใช�แรง
ดูดเบาๆ กับใบไม�ในสารละลาย อากาศจะถูกขับออกมาและถูก
แทนที่ด�วยสารละลาย ทําให�ใบไม�จมลงไป

เมื่อคุณเห็นฟองอากาศเล็กๆ ก�อตัวข�้นบนใบไม�ระหว�างการ
ทดลอง หมายถึงคุณกําลังเห็นการผลิตสุทธิของก�าซ O2 ซ�่งเป�น
ผลพลอยได�จากการสังเคราะห�แสง การสะสมของ O2 บนเศษ
ใบไม�ทําให�มันลอยข�้นมา อัตราการผลิต O2 อาจได�รับผลกระทบ
จากความเข�มข�นของแหล�งกําเนิดแสง แต�เมื่อถึงอัตราความเข�ม
ข�นสูงสุด พลังงานแสงที่สูงกว�านั�นก็จะไม�สามารถเพ��มอัตราการ
สังเคราะห�แสงได�อีก

พ�ชจะใช�กระบวนการหายใจเพ�่อใช�พลังงานที่สะสมจากการ
สังเคราะห�แสง (เช�นเดียวกับสิ�งมีช�ว�ตอื่นๆ ที่มีไมโตคอนเดร�ย) 

4/5

Fig 7 Fig 8

6CO2 + 6H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2

อภิปรายเสร�ม

การสังเคราะห�แสงทําให�ลอยน้ํา

การทดลอง ปานกลาง

ว�ชา

ช�วว�ทยา

หัวข�อ

นิเวศว�ทยา

คําสําคัญ

การสังเคราะห�แสง การสืบหาความรู�ทางว�ทยาศาสตร� กระบวนการว�ทยาศาสตร� ธรรมชาติ การหายใจ 
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ซ�่งโดยพ�้นฐานแล�วก็คือกระบวนการตรงข�ามกับการสังเคราะห�แสง 
ในการหายใจ กลูโคสจะถูกย�อยไปผลิตพลังงานที่เซลล�สามารถ
นําไปใช�ได� เป�นปฏิกิร�ยาที่ต�องใช� O2 และมี CO2 เป�นผลพลอยได� 
เนื่องจากเศษใบไม�เป�นช�้นส�วนของพ�ชที่มีช�ว�ตซ�่งยังคงต�องการ
พลังงานอยู� มันจ�งยังใช�ก�าซ O2 ในการหายใจและผลิตก�าซ O2 
ระหว�างการสังเคราะห�แสง ดังนั�นฟองอากาศของ O2 ที่คุณเห็นจ�ง
แทนผลิตผลจากกระบวนการสังเคราะห�แสง ซ�่งต�องลบออกด�วย
ค�า O2 ที่ใช�ในกระบวนการหายใจ

เมื่อคุณนําเศษใบไม�ที่ลอยน้ําไปไว�ในที่มืด สุดท�ายแล�วมันก็จะจมลง 
หากไม�มีพลังงานแสง ก็จะไม�เกิดการสังเคราะห�แสงข�้น ดังนั�นจ�ง
ไม�มีการผลิตก�าซ O2 อย�างไรก็ตาม กระบวนการหายใจของพ�ช
ก็ยังคงดําเนินต�อไปในความมืด ดังนั�นเศษใบไม�ก็จะใช�ก�าซ O2 ที่
สะสมไว� มันจะผลิตก�าซ CO2 ในกระบวนการหายใจ แต� CO2 นั�น
ละลายในน้ําได�ง�ายกว�าก�าซ O2 มาก และจะไม�ติดอยู�ระหว�างเศษ
ใบไม�กับน้ํา

5/5

การทดลองนี้สามารถปรับเปลี่ยนได�หลากหลายมาก นักเร�ยนจ�ง
สามารถออกแบบการทดลองที่จะหาปร�มาณผลกระทบของตัวแปร
ต�างๆ ที่มีต�ออัตราการสังเคราะห�ด�วยแสงได�ง�าย ควรให�นักเร�ยน
ได�คุ�นเคยกับขั�นตอนการทดพ�้นฐานที่ให�มาก�อนที่จะเปลี่ยนเง�่อนไข
การทดลองไปเป�นแบบอื่น

บอกนักเร�ยนให�ระวังเร�่องว�ธีการเปลี่ยนตัวแปรทีละตัวให�ดี สิ�ง
สําคัญคือต�องคงค�าบางอย�างของการทดลองให�คงที่ เช�น ระยะ
ห�างจากแหล�งกําเนิดแสงถึงบีกเกอร� ประเภทของหลอดไฟที่ใช� 
อุณหภูมิของสารละลาย ระดับความสูงของสารละลาย และอื่นๆ 
ตัวแปรบางอย�างอาจทําให�การสังเคราะห�แสงไม�เกิดข�้นเลย เช�น ไม�
ได�เติมไบคาร�บอเนตลงไป อุณหภูมิที่ต่ําเกินไปและสภาพที่มืดเกิน
ไป

ว�ธีง�ายๆ ในการรวบรวมข�อมูลจากการทดลองนี้ก็คือการบันทึก
จํานวนเศษใบไม�ที่ลอยตัวในช�วงเวลาทุกๆ หนึ่งนาที ข�อมูลนี้
สามารถนําไปสร�างกราฟได�ง�าย โดยใส�เวลาที่แกน x และจํานวน
เศษใบไม�ที่แกน y

ในการทดลองเปร�ยบเทียบ ตัวเลขที่มักใช�กันคือจุดเวลาที่เศษใบไม�
คร�่งหนึ่งลอยข�้นมา หร�อที่เร�ยกว�า E50

ผู�เข�ยนและแหล�งที่มา

การทดลองนี้ได�ถูกอธิบายไว�ใน Steucek, Guy L., Robert J. Hill และ Class/Summer 
1982 1985 “การสังเคราะห�แสง หนึ่ง: การทดลองโดยใช�เศษใบไม�” 
ครูช�วว�ทยาอเมร�กัน 47(2): 96–99 
สถาบันครูเอ็กซ�พลอเรโทเร�ยม (Exploratorium Teacher Institute)
https://www.exploratorium.edu/snacks/photosynthetic-fl oatation
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