
 

 

    

 



 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

เรื่อง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 
 
   

ชุดที่ 7 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 
 
 

 
 
 

 
 

นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม  
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
 

 
 

ค านิยม 
 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคน ท้ังในชีวิตประจ าวัน และงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการท่ีต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อน าไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา จึงต้องจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้นได้อย่างดี  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้แสดงให้เห็นว่า คุณครูรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม เป็นครผูู้มีความรู้ 
ความสามารถ และรู้สภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และได้พัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มคีวามน่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายความสามารถของนักเรียน อันจะท าให้นักเรียน
สนใจเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท้ัง 8 ชุด ท่ีคุณครูรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ได้จัดท าขึ้นนับว่าเป็นเอกสารทาง
วิชาการ  ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กับครูผู้สอน และผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  จึงขอขอบคุณ  
คุณครูรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม  มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
                    สิบเอกกริชเพชร  โสภาพ 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
ค าน า 

 
  

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท้ัง 8 ชุด ไดพ้ัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มคีวามน่าสนใจ แปลกใหม่  
และท้าทายความสามารถของนักเรียน อันจะท าให้นักเรียนสนใจเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์มากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ จนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถน า
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไปเชือ่มโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการเรียนระดับ 
สูงขึ้นไป จนท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท้ัง 8 ชุดนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับค าแนะน าและก าลังใจจากผู้เช่ียวชาญ 
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญทุกคน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกล่าว 
มาไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ชุดที ่7 เร่ือง การสร้างอาหารของพืช  
เล่มนี้ จะช่วยให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
         
         นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม 
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  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้คิด และปฏิบัติกจิกรรมตามท่ี
ก าหนดให้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง  ครคูวรปฏิบัติตาม 
ค าชี้แจงต่อไปนี ้
  1.  เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  2.  แนะน าวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือท า 

3. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ของนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา  

ชุดที่ 7 การสร้างอาหารของพืช คู่กบัแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 และ 14   
5. ทดสอบความรู้หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
6. ใช้เป็นแบบเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้  และซ่อมเสริมความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

   
  

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้คิด และปฏิบัติกจิกรรมตามท่ี
ก าหนดให้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และเพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง  นักเรียนควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. นักเรียนอ่านค าแนะน า และศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิม 
3. ให้นักเรียนปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง มหัศจรรย์พืชรอบตัวเรา  

ชุดที่ 7 การสร้างอาหารของพืช 
4. ในขณะปฏิบัติกิจกรรม หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาสามารถปรึกษา 

ครูผู้สอนได้ 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจค าตอบจากเฉลย 
6. ในระหว่างปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ 

ห้ามเปิดดูเฉลยก่อน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.  อ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียน 

2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

3. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยปฏิบตัิกิจกรรม 

-ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป 

ประเมินผล 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 



 
 
 
 
 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน  
  ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

ป. 4/1 ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช 

สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  
  ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. อธิบายกระบวนการสร้างอาหารของพืชได้   
         2. บอกปัจจัยที่ส าคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ 
      3. อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 

สาระการเรียนรู้ 
   ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ได้แก่ น้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
แสง และคลอโรฟิลล ์
 
    
 
 
 
 
 

สาระ มาตรฐาน และจุดประสงค์การเรียนรู ้
 



  

 
 
   

 

  
    ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เวลา 10 นาที 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคอืกระบวนการใด  
ก. การหายใจของพืช  
ข. การสร้างอาหารของพืช 
ค. การคายน้ าของพืช 
ง. การล าเลียงน้ าของพืช 

   2.   ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ค. คลอโรฟิลล ์
ง. แสงแดด 

   3.   สิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือ 
ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. น้ า     
ค. น้ าตาลกลโูคส 
ง. ถูกทุกข้อ 

   4.   คลอโรฟลิลค์ือสารสีเขยีวทีพ่บมากทีสุ่ดบริเวณส่วนใดของพืช 
  ก.  ล าต้น 
  ข.  ราก 
        ค.  ดอก 
        ง.   ใบ 

 

 

 

 



  
  

 

  

    5.  แสงที่ท าให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุดคอื 
        ก.  แสงสีเขียว  
        ข.  แสงสีแดง  
       ค.  แสงสีม่วง 
        ง.  แสงสีน้ าเงิน 
    6.  ถ้าพืชขาดน้ าจะมีผลตอ่การสังเคราะห์ดว้ยแสงอยา่งไร 
         ก.  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง 
   ข.  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้น 

    ค.  การสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่เกิดขึ้น 
         ง.  พืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ตามปกติ 
    7.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
        ก.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องไมเ่กิน 37 องศาเซลเซียส 
        ข.  สารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ เรียกวา่ คลอโรฟลิล์   
        ค.  น้ าท่วมไมม่ีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
        ง.  พืชทุกชนิดจะสังเคราะห์แสงได้ดีเมื่อได้รับแสงเป็นเวลานานติดต่อกัน 
    8.  พืชใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการใด 
   ก.  การสร้างอาหาร 
    ข.  การหายใจ 
    ค.  การคายน้ า 
    ง.  การล าเลียงน้ าและแร่ธาต ุ
    9.  ผลผลิตแรกที่ไดจ้ากการสร้างอาหารของพืชคือ 

ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ค. น้ าตาลกลโูคส 
ง. น้ า 

   10.  ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 
    ก.  การทดสอบหาแป้งในใบพืชท าได้โดยใช้สารละลายไอโอดีน 
    ข.  อาหารที่พืชสร้างคอืแป้งซึ่งจะถูกสะสมในรปูของน้ าตาลกลโูคส 

    ค.  สารละลายไอโอดีนสามารถเปลี่ยนใบพชืที่มีแป้งให้เป็นสีน้ าเงิน 
  ง.  คลอโรฟิลล์สามารถละลายในแอลกอฮอล์ 
 



 
           

 

 การสร้างอาหารของพืช 
 

     

   พืชเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก พืชทุกชนิดประกอบด้วย 
        สารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์ พืชสามารถสร้างแป้งซึ่งเป็นอาหารได้ โดยเกิดขึ้นที่ 
  ส่วนสีเขียว ของพืช คือ ที่ใบเป็นส่วนใหญ่ เราเรียก กระบวนการที่พืชสร้างอาหาร 
  ของพืชว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) นั่นเอง 

         

รูปภาพแสดงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 
 

    การสร้างอาหารของพชื โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดขึ้นเฉพาะเวลา 
  ที่มีแสงโดยเฉพาะช่วงกลางวัน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี  

1. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
2. คลอโรฟิลล ์ท าหน้าที่ดงึดูดพลังงานแสงเข้ามาปรุงอาหาร  

    3. แสง 
    4. น ้า (H2O) 
   สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์แสง มีดังนี ้ 

  1. น ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) น าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช ทีเ่หลือพืชจะน า 
ไปสะสมในรูปของแป้งและน าไปเก็บสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช  

   2. ก๊าซออกซิเจน (O2) พืชจะคายออกมาทางปากใบ 
3. น ้า (H2O) 

ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=54755 



 

  
 

 

 

  

 
      ค าช้ีแจง   :  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
         พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม  
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 



 
 

 
 

 

รูปภาพแสดงสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

 

ปัจจัยที่ส าคัญท่ีใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 

 

รูปภาพแสดงปัจจัยท่ีใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

 
   1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหายใจ 

ของพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดจากการเผาไหมข้องสาร และการย่อยสลายของ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งในอากาศมีก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ประมาณ  
0.03-0.04 เปอร์เซ็นต์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างอาหาร    

  ของพืช โดยเป็นก๊าซที่ให้ธาตุคาร์บอนแก่พืชเพือ่น าไปใช้การสรา้งแป้งและน้ าตาล  
   

ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=47503 

ท่ีมา : http://hongheewittaya.com/scince_p44.html 



 
 
2. คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวอยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์ พบได้ที่ใบและ 

  ส่วนอื่น ๆ ที่มสีีเขียว เช่น ที่ล าต้น และราก 
 

 
 

รูปภาพแสดงสารคลอโรฟิลลท่ี์ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

 
3. แสง เป็นปัจจัยส าคญัในการให้พลังงานได้จากพลังงานธรรมชาติ  

  คือ แสงแดด (อาจใช้แสงจากไฟฟ้าหรือตะเกียงที่มีแสงสว่างมาก ๆ ได้) 
   2.1 ชนิดของแสงทีท่ าให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงไดม้ากที่สุดคือ   
  แสงสีมว่ง  แสงสีแดง และแสงสีน้ าเงินตามล าดบั  โดยแสงสีเขียวมีผลน้อยทีสุ่ด 
                2.2 เมื่อความเข้มของแสงสูงขึ้น พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้นด้วย   
  แต่ถ้าแสงสว่าง มากเกินไป ก็อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเนือ้เยื่อได ้เป็นผลให้พืช 
  สังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยลง 
   2.3 ช่วงระยะเวลาทีไ่ดร้ับแสง พืชโดยทั่วไปจะสังเคราะห์แสงได้ดี  
  เมื่อได้รับแสงเป็นเวลานานติดต่อกัน แต่พืชบางชนิด เช่น ต้นแอปเปลิ เมื่อได้รับ 
  แสงเป็นเวลานานจนเกินไป  จะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง  
  ดังน้ันจะเห็นว่าการน าพืชเมืองหนาวมาปลูกในเขตร้อนชื้นหรือน าพืช 
  ในเขตร้อนมาปลูกในเขตหนาว พืชที่ปลูกจะไมเ่จริญเติบโตเท่าที่ควร 
 
  

ท่ีมา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/photosynthesis/chapter11.htm 



 
   

  4. น้ า (H2O) เป็นวัตถุดิบที่พืชดูดซึมมาจากดิน โดยอาศยัหลักการแพร ่
  ของน้ าจากรากเข้าสู่ทอ่ล าเลยีงน้ าของพืชไปยังใบ น้ าเป็นสารที่ให้ธาตุไฮโดรเจน 
  แกพ่ืช เมื่อธาตไุฮโดรเจนรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะได้เป็นสารประกอบ  
  คารโ์บไฮเดรต  น้ าเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง  ถ้าพืชขาดน้ า   
  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง  เพราะปากใบจะปิดเพื่อลดการคายน้ า   
  ท าใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เขา้สู่ปากใบได้ยาก เมือ่เกิดน้ าท่วมจะท าให้ 
  รากพืชขาดก๊าซออกซิเจนใช้ในการหายใจส่งผลกระทบต่ออัตราการสังเคราะห์ 
  ด้วยแสง 

 

     
   

รูปภาพแสดงน้ าท่ีใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

   5. อุณหภูมิ ซึ่งต้องมีอณุหภูมิทีพ่อเหมาะ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะท าให้ 
  การท างานของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปด้วย  โดยทั่วไปอณุหภูมทิี่เหมาะสมใน 
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอยู่ระหวา่ง 10-35 องศาเซลเซยีส ถ้าอณุหภูมิสูง 
  หรือต่ าเกินไปอาจท าให้ประสิทธภิาพการท างานของเอนไซม์ลดลงแสดงให้เห็นว่า 
  เมื่อพืชไดร้ับแสงทีม่ีความเข้มเหมาะสมแลว้ อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
  จะแปรผันตามอุณหภมู ิ(ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส) 

 

ท่ีมา : https://junenaka00.wordpress.com/  



 

 
 

 
  
             
  ค าช้ีแจง   : จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 

1. สิ่งที่จ าเป็นในการสร้างอาหารของพืช คอื     
......................................................................................................................... 

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

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

2.  ผลที่เกิดจากการสรา้งอาหารของพืช คือ 
       ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
    3. พืชน าอาหารที่สร้างขึ้นไปใช้อย่างไร 
            ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
 4. กระบวนการสร้างอาหารของพืช มีช่ือเรยีกว่าอะไร  
       ......................................................................................................................... 
 5. จงเขียนสมการแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช         
            ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
 
    

  กิจกรรมที่ 2 พืชสร้างอาหารได ้



 

 

                               

 

 

     

   วิธีท า 1. ให ้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปน้ี  
        1.1 ใบไม้สีเขียว 1-2 ใบ 1.2 หัวมันฝรั่ง 1 หัว    1.3 น้ าแป้งมัน 1 ถ้วย 
        1.4 เอทลิแอลกอฮอล์    1.5 สารละลายไอโอดีน      1.6 บีกเกอร์ 1 ใบ        
              1.7 จานแก้ว 1 ใบ   1.8 ปากคีบ 1 อัน         1.9 ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง 
        1.10 หลอดหยด 1 หลอด     1.11 หลอดทดลอง 1 หลอด   
        1.12 ชุดขาตั้ง และตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 
     2. น าใบไม้ไปต้มน้ าเดือดประมาณ 1-2 นาท ี
     3. ใส่ใบไมท้ี่ต้มแล้วในหลอดทดลอง เติมเอทลิแอลกอฮอล์ 95 % ลงใน 
        หลอดทดลอง แลว้ต้มหลอดทดลองดังกล่าวในน้ าจนใบซีดจาง 
     4. น าใบพืชออกมาลา้งน้ าแล้วคลี่ใบออก หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช 
           ให้ทั่ว แล้วสังเกตผลที่เกิดข้ึนและบันทึกผล  
      5. หยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ าแป้งมัน และหัวมันฝรั่งหั่นครึ่ง สังเกตผล
       และบันทึกผลการทดลอง  
  

  บันทึกผลการทดลอง 
สิ่งที่หยดด้วย

สารละลายไอโอดีน 
ผลการทดลอง 

ใบไม ้
................................................................................... 
................................................................................... 

หัวมันฝรั่ง 
................................................................................... 
................................................................................... 

น้ าแป้งมัน 
................................................................................... 
................................................................................... 

  

  สรุปผลการทดลอง 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 

กิจกรรมที่ 3 ใบพืชสร้างอาหารประเภทใด 



  

 

 

 

       
   วิธีท า 1. ให ้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้  
          1.1 ใบพืช 1-2 ใบ ที่คาดปิดใบบางส่วน   1.2 เอทลิแอลกอฮอล์   
          1.3 สารละลายไอโอดีน          1.4 บีกเกอร์ 1 ใบ        
          1.5 จานแก้ว 1 ใบ      1.6 ปากคีบ 1 อัน          
   1.7 ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง     1.8 หลอดหยด 1 หลอด      
   1.9 หลอดทดลอง 1 หลอด  1.10 ชุดขาตั้ง และตะเกยีงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 
     2. ให้นักเรียนเตรียมใบพืชล่วงหน้า 3 วัน โดยใช้กระดาษสีด าคาดปิดใบบางส่วน 
        เป็นเวลาประมาณ  3 วัน 
     3. น าใบพืชที่ปิดใบบางส่วนไปต้มน้ าเดือดประมาณ 1-2 นาท ี
     4. ใส่ใบพืชที่ต้มแล้วในหลอดทดลอง เติมเอทลิแอลกอฮอล์ 95 % ลงใน 
        หลอดทดลอง แลว้ต้มหลอดทดลองดังกล่าวในน้ าจนใบซีดจาง 
     5. น าใบพืชออกมาลา้งน้ าแล้วคลี่ใบออก หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช 
       6. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของใบพืชที่ได้รบัแสงแดดเปรียบเทียบกับบริเวณ 
        ที่ไม่ได้รับแสงแดดและบันทึกผลการทดลอง  

  บันทึกผลการทดลอง 
สิ่งที่หยดด้วย

สารละลายไอโอดีน 
ผลการทดลอง 

ใบพืชที่ไม่ได้รับ
แสงแดด 

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

................................................................................... 
ใบพืชที่ได้รับ

แสงแดด 
................................................................................... 
................................................................................... 

  

  สรุปผลการทดลอง 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 

กิจกรรมที่ 4 แสงกับการสร้างอาหารของพืช 



 
 

  

        ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
         ที่มีผลตอ่สิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดล้อม 

 
 

   1. เป็นแหล่งอาหารและพลังงานทีส่ าคญัของสิง่มีชีวิตทุกชนิด 
     2. เป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่ส าคัญของระบบนิเวศ ก๊าซออกซิเจน 

  เป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต้องน าไปใช้ในการสลายอาหาร เพือ่สรา้งพลังงานหรือ 
  ใช้ในกระบวนการหายใจนั่นเอง 

3. ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพราะพืชต้อง 
ใช้ก๊าซนี้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
   อาหารที่พืชสร้างขึ้นในครั้งแรก ได้แก่ น้ าตาลกลูโคส ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง  

  น าไปเก็บสะสมไว้ทีส่่วนต่าง ๆ ของพืช    

                                      
   

รูปภาพแสดงการสร้างอาหารของพืช 

 
 

 

ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=72392 

ก๊าซออกซิเจน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 



 
 
 

 
 
 

  
 
       

  ค าช้ีแจง   :  ท าเครือ่งหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง  
           ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
  
 

1. CO2 เป็นก๊าซที่ให้ธาตุคาร์บอนแก่พืชเพือ่น าไปใช้การสร้างอาหาร
ของพืชซึ่งเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 
      

 
กลีบ   2.  คลอโรฟลิลอ์ยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต ์พบได้ในทุกส่วนของพชื 
       ที่มีสีเขยีว 
       

     
    3.  ชนิดของแสงที่ท าใหเ้กิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากทีสุ่ด คอื   

     แสงสีเขยีว แสงสีมว่ง  แสงสีแดง และแสงสีน้ าเงิน ตามล าดับ 
 
      

 

    4.  น้ าเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง  ถ้าพืชขาดน้ า   
                       จะไมส่ามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เลยเพราะปากใบพืชจะปิด 
 
  
 
 

    5.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
        อยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซยีส 
  
 
 

กิจกรรมที่ 5 ปัจจัยในการสร้างอาหารของพืช 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            
  ค าช้ีแจง   : จงเติมค าตอบให้ถูกต้อง 
 

1. กระบวนการที่พืชสร้างอาหาร เรียกว่า............................................................ 
ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณ.............................................................................................. 

      
2.  อาหารทีพ่ืชสรา้งขึ้น คือ......................... ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็น.................... 

        แล้วสะสมไว้ที่................................................................................................ 
   
    3. พืชสร้างอาหารแล้วได้สิ่งใดบ้าง 
       ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
 
  4. พืชสามารถใช้แสงไฟฟ้าในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรอืไม่อย่างไร 
            จงบอกเหตุผลประกอบ 
       ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
 
 5. จงบอกถึงผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
      ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................... 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 การสร้างอาหารของพืช 
 



  

 

  
 

  
    
 ค าช้ีแจง 

2. แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เวลา 10 นาที 

3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคอืกระบวนการใด  
ก. การหายใจของพืช  
ข. การสร้างอาหารของพืช 
ค. การคายน้ าของพืช 
ง. การล าเลียงน้ าของพืช 

   2.   คลอโรฟลิลค์ือสารสีเขยีวทีพ่บมากทีสุ่ดบริเวณส่วนใดของพืช 
  ก.  ล าต้น 
  ข.  ราก 
        ค.  ดอก 
        ง.   ใบ 

   3.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ค. คลอโรฟิลล ์
ง. แสงแดด 

   4.   สิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือ 
ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. น้ า     
ค. น้ าตาลกลโูคส 
ง. ถูกทุกข้อ 

       
 

 

 



 
  

  

 

    5.  แสงที่ท าให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุดคอื 
        ก.  แสงสีเขียว  
        ข.  แสงสีแดง  
       ค.  แสงสีม่วง 
        ง.  แสงสีน้ าเงิน 
    6.  ถ้าพืชขาดน้ าจะมีผลตอ่การสังเคราะห์ดว้ยแสงอยา่งไร 
         ก.  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง 
   ข.  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้น 

    ค.  การสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่เกิดขึ้น 
         ง.  พืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ตามปกติ 
    7.  พืชใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการใด 
   ก.  การสร้างอาหาร 
    ข.  การหายใจ 
    ค.  การคายน้ า 
    ง.  การล าเลียงน้ าและแร่ธาต ุ
    8.  ผลผลิตแรกที่ไดจ้ากการสร้างอาหารของพืชคือ 

ก. ก๊าซออกซิเจน 
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ค. น้ าตาลกลโูคส 
ง. น้ า 

    9.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
        ก.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องไมเ่กิน 37 องศาเซลเซียส 
        ข.  สารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ เรียกวา่ คลอโรฟลิล์   
        ค.  น้ าท่วมไมม่ีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
        ง.  พืชทุกชนิดจะสังเคราะห์แสงได้ดีเมื่อได้รับแสงเป็นเวลานานติดต่อกัน 
   10.  ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 
    ก.  การทดสอบหาแป้งในใบพืชท าได้โดยใช้สารละลายไอโอดีน 
    ข.  อาหารที่พืชสร้างคอืแป้งซึ่งจะถูกสะสมในรปูของน้ าตาลกลโูคส 

    ค.  สารละลายไอโอดีนสามารถเปลี่ยนใบพชืที่มีแป้งให้เป็นสีน้ าเงิน 
  ง.  คลอโรฟิลล์สามารถละลายในแอลกอฮอล์ 
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      ค าช้ีแจง   :  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
         พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม 
 
        
 

 

             
   

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกจิกรรมที่ 1 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

แนวค าตอบ 
(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจ)
๗ 



 

 

 
 

 
 

 
  
             
  ค าช้ีแจง   : จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 

1. สิ่งที่จ าเป็นในการสร้างอาหารของพืช คอื     
1.1 .....คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)............................................................... 
1.2    .....คลอโรฟิลล ์ท าหน้าที่ดึงดูดพลังงานแสงเข้ามาปรุงอาหาร.............  

      1.3    .....แสง..................................................................................................... 
      1.4    .....น ้า (H2O)........................................................................................... 

2.  ผลที่เกิดจากการสรา้งอาหารของพืช คือ 
       2.1    .....น ้าตาลกลโูคส (C6H12O6) ซึ่งสะสมในรูปของแป้ง..........................  
      2.2    .....ก๊าซออกซิเจน (O2)........................................................................... 
            2.3    .....น ้า (H2O)........................................................................................... 
    3. พืชน าอาหารที่สร้างขึ้นไปใช้อย่างไร 

    .....อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือ น้ าตาลกลูโคสน าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช......  
    .....ที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นแป้ง น าไปเก็บสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช..............  
    .....ส่วนก๊าซออกซิเจน จะถูกคายออกไปทางปากใบ........................................ 

 4. กระบวนการสร้างอาหารของพืช มีช่ือเรยีกว่าอะไร  
       ..............กระบวนการสังเคราะหด์้วยแสง (Photosynthesis)....................... 
 5. จงเขียนสมการแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช         

           
 
 

  เฉลยกจิกรรมที่ 2 พืชสร้างอาหารได้ 



    
 

 

     

   วิธีท า 1. ให ้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปน้ี  
        1.1 ใบไม้สีเขียว 1-2 ใบ 1.2 หัวมันฝรั่ง 1 หัว    1.3 น้ าแป้งมัน 1 ถ้วย 
        1.4 เอทลิแอลกอฮอล์    1.5 สารละลายไอโอดีน      1.6 บีกเกอร์ 1 ใบ        
        1.7 จานแก้ว 1 ใบ   1.8 ปากคีบ 1 อัน         1.9 ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง 
        1.10 หลอดหยด 1 หลอด     1.11 หลอดทดลอง 1 หลอด   
        1.12 ชุดขาตั้ง และตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 
     2. น าใบไม้ไปต้มน้ าเดือดประมาณ 1-2 นาท ี
     3. ใส่ใบไม้ที่ต้มแล้วในหลอดทดลอง เติมเอทลิแอลกอฮอล์ 95 % ลงใน 
        หลอดทดลอง แลว้ต้มหลอดทดลองดังกล่าวในน้ าจนใบซีดจาง 
     4. น าใบพืชออกมาลา้งน้ าแล้วคลี่ใบออก หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช 
           ให้ทั่ว แล้วสังเกตผลที่เกิดข้ึนและบันทึกผล  
      5. หยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ าแป้งมัน และหัวมันฝรั่งหั่นครึ่ง สังเกตผล
       และบันทึกผลการทดลอง  
  

  บันทึกผลการทดลอง 
สิ่งที่หยดด้วย

สารละลายไอโอดีน 
ผลการทดลอง 

ใบไม้ 
..................เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินเข้ม........................... 
................................................................................... 

หัวมันฝรั่ง 
................เปลี่ยนเป็นสนี้ าเงินเข้ม............................ 
................................................................................... 

น้ าแป้งมัน 
.......................ไม่เปลี่ยนแปลง................................... 
................................................................................... 

  

  สรุปผลการทดลอง 
  .........ใบพืชท าหน้าที่สร้างอาหาร คือ น้ าตาล แล้วเปลี่ยนเป็นแป้งเกบ็สะสม...... 
  .........บริเวณใบ และสว่นต่าง ๆ ของพืช................................................................ 
 

เฉลยกจิกรรมที่ 3 ใบพืชสร้างอาหารประเภทใด 



  

 

 

 

       
   วิธีท า 1. ให ้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้  
          1.1 ใบพืช 1-2 ใบ ที่คาดปิดใบบางส่วน   1.2 เอทลิแอลกอฮอล์   
          1.3 สารละลายไอโอดีน          1.4 บีกเกอร์ 1 ใบ        
          1.5 จานแก้ว 1 ใบ      1.6 ปากคีบ 1 อัน          
   1.7 ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง     1.8 หลอดหยด 1 หลอด      
   1.9 หลอดทดลอง 1 หลอด  1.10 ชุดขาตั้ง และตะเกยีงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 
     2. ให้นักเรียนเตรียมใบพืชล่วงหน้า 3 วัน โดยใช้กระดาษสีด าคาดปิดใบบางส่วน 
        เป็นเวลาประมาณ  3 วัน 
     3. น าใบพืชที่ปิดใบบางส่วนไปต้มน้ าเดือดประมาณ 1-2 นาท ี
     4. ใส่ใบพืชที่ต้มแล้วในหลอดทดลอง เติมเอทลิแอลกอฮอล์ 95 % ลงใน 
        หลอดทดลอง แลว้ต้มหลอดทดลองดังกล่าวในน้ าจนใบซีดจาง 
     5. น าใบพืชออกมาลา้งน้ าแล้วคลี่ใบออก หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช 
       6. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของใบพืชที่ได้รบัแสงแดดเปรียบเทียบกับบริเวณ 
        ที่ไม่ได้รับแสงแดดและบันทึกผลการทดลอง  

  บันทึกผลการทดลอง 
 

สิ่งที่หยดด้วย
สารละลายไอโอดีน 

ผลการทดลอง 

ใบพืชที่ไม่ได้รับ
แสงแดด 

.........................ไม่เปลีย่นแปลง................................. 

................................................................................... 
ใบพืชที่ได้รับ

แสงแดด 
..................เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินเข้ม........................... 
................................................................................... 

  

  สรุปผลการทดลอง 
  .....พืชที่ไม่ได้รับแสงแดดตดิตอ่กันเป็นเวลานาน จะไม่สามารถสร้างอาหารได้.... 
  ................................................................................................................................. 
   

เฉลยกจิกรรมที่ 4 แสงกบัการสร้างอาหารของพืช 



 
 
 
 

  
 
       

  ค าช้ีแจง   :  ท าเครือ่งหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง  
           ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
  
 

1. CO2 เป็นก๊าซที่ให้ธาตุคาร์บอนแก่พืชเพือ่น าไปใช้การสร้างอาหาร
ของพืชซึ่งเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 
      

 
กลีบ   2.  คลอโรฟลิลอ์ยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต ์พบได้ในทุกส่วนของพชื 
       ที่มีสีเขยีว  
      

     
    3.  ชนิดของแสงที่ท าใหเ้กิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากทีสุ่ด คอื   

     แสงสีเขยีว แสงสีมว่ง แสงสีแดง และแสงสนี้ าเงิน ตามล าดับ  
 
     

 

    4.  น้ าเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ถ้าพืชขาดน้ าจะ 
                       ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เลยเพราะปากใบพชืจะปิด 
 
  
 
 

    5.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
        อยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซยีส  
 
 
 

เฉลยกจิกรรมที่ 5 ปัจจัยในการสร้างอาหารของพืช 

 

 

 

 

 



 

 

            
  ค าช้ีแจง   : จงเติมค าตอบให้ถูกต้อง 
 
 

1. กระบวนการที่พืชสร้างอาหาร เรียกว่า...กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..... 
ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณ....ส่วนสีเขียวของพืช คือ ที่ใบเป็นส่วนใหญ่...................... 

      
2.  อาหารทีพ่ืชสรา้งขึ้น คือ....น้ าตาลกลูโคส.... ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็น...แป้ง.... 

        แล้วสะสมไว้ที่....ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพชื................................................ 
   
    3. พืชสร้างอาหารแล้วได้สิ่งใดบ้าง 
       3.1….น ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) ซึ่งสะสมในรูปของแป้ง…………………………  
      3.2….ก๊าซออกซิเจน (O2)…………………………………………………………………….. 
            3.3....น ้า (H2O)…………………………………………………………………………………… 
 
  4. พืชสามารถใช้แสงไฟฟ้าในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรอืไม่อย่างไร 
            จงบอกเหตุผลประกอบ 
       .........ได้ เพราะแสงไฟฟ้าก็คือพลังงานแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งชนิดของแสง........ 
      .........ที่ท าให้เกิดการสังเคราะหด์้วยแสงไดม้ากที่สุดคือ แสงสีม่วง.............. 
      ..........แสงสีแดง และแสงสีน้ าเงิน โดยแสงสีเขียวมีผลน้อยสดุ.................... 
 
 5. จงบอกถึงผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
      5.1….เป็นแหล่งอาหารและพลังงานทีส่ าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด…..………. 

    5.2…..เป็นแหล่งผลติก๊าซออกซิเจนทีส่ าคญัของระบบนิเวศ……………………  
            5.3…..ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ………………….. 
          …..เพราะพืชต้องใชก้๊าซนี้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง………… 
 
 

     

 

เฉลยกจิกรรมที่ 6 การสร้างอาหารของพืช 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

       

 
               
                                          
                                                 

 
                          

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

                                  
 
 

  1 .    ข         6.    ก 
  

2 .    ก         7.    ข   

3 .    ง         8.   ข   

4 .    ง         9.   ค 
  

5 .    ค         10.    ข 
  

  1 .    ข       6.    ก 
  

2 .    ง         7.    ข   

3 .    ก         8.   ค   

4 .    ง         9.   ข 
  

5 .    ค         10.    ข 
  

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หลังเรียนได้เยอะ
กว่าก่อนเรียนไหม

ครับ 
ไหมครับ 



   
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 
 
 

   1.  สิบเอกกริชเพชร  โสภาพ ผู้อ านวยการ  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 

   2.  นายธีระศักดิ์  ห้องแซง   คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
      โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บ ารุง)   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
   3.  นางสินอักษร  ห้องแซง   คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
      โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บ ารุง)   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
   4.  นางสาวแสงอรุณ  เจริญตา ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านโพง   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
   5.  นางอุบล  เป็นเครือ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านโพง   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ประวัติของผู้เขียน 
 
 

  ชื่อ-สกุล     นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม อายุราชการ  9 ปี 
 ต าแหน่ง      ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
      วัน เดือน ปี เกดิ  วันท่ี  14  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2523 
      สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  10  หมู่ 7  ต าบลห้องแซง  อ าเภอเลิงนกทา   
        จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120 เบอร์โทรศัพท์ 085-0420098 
      สถานที่ท างาน     โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 2  
      ประวัติการศึกษา 
   พ.ศ.  2542  มัธยมศึกษา  สายวิทย์-คณิต  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม   
        ต าบลห้องแซง  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
   พ.ศ.  2546  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
         สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร 
       ประสบการณ์/ผลงานดีเด่น 
             พ.ศ.  2556  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี 2556   
   พ.ศ.  2557   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน 
         ท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
         ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสกลนคร 
   

 
 
 
 
 

 


