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ค ำน ำ 

 
 

           การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์น้ัน ครูผู้สอนจะต้องพัฒนา  
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ  
ตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเป็น 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน 
ลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ หน่วย การสังเคราะห์ด้วยแสง แบ่งออกเป็น 5  ชุด   
ใช้เวลาเรียนชุดละ 2 ชั่วโมง ส าหรับชุดที่ 1 เรื่อง การศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงนักเรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นจนเกิดองค์ความรู้ควบคู่กับฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 3      
รหัสวิชา ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

  
   

 
 
             นางวรรณภา   อ่างทอง  
                                             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    

   โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 
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ค ำช้ีแจง 

 

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนและเกิดความเข้าใจในการเรียน 
นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ศึกษาสาระส าคัญและ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

 

ท ากิจกรรมค าถามชวนคิด 
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ท ากิจกรรมการบันทึกข้อสรุป 
 

ตอบค าถามเพื่อส่งเสริมทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ 

 

ท าแบบฝึกกิจกรรม เรื่อง ศึกษาค้นคว้าที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ หน่วย กำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

ชุดท่ี 1 เร่ือง กำรศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 
ข้อสอบ 10 ข้อ เวลำ 10 นำที คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ค ำสั่ง : ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ก. แก๊สออกซิเจนจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีแสงเท่าน้ัน 

 ข. แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S)   
 ค. พืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นสารอาหารได้  ไม่ว่าจะมีแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม 
 ง. ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยา 
                                                   แสง 
คลอโรพลาสต์ + น้ า  + เกลือเฟอริก    ----------->   เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน 

ก. ปฏิกิริยาน้ีต้องอาศัยน้ า              
ข. ปฏิกิริยาน้ีจะขาดคลอโรพลาสต์ไม่ได้ 
ค. เกลือเฟอริกท าหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ 
ง. ถ้าปฏิกิริยาน้ีขาดแสงผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเหมือนเดิม 

 
3. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ ดังปฏิกิริยาในข้อ 2  พบว่าไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับน้ันมา
จากที่ใด  
 ก. การถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
 ข. การแตกตัวของโมเลกุลของน้ า 
 ค.  การแตกตัวของคลอโรพลาสต์ 
 ง.  การสลายโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ 
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4. จากสมการ      CO2 + ATP + NADPH+H+ + คลอโรพลาสต์  -----------> น้ าตาล + ADP  
     ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  
 ก. น้ าตาลเกิดจาก ATP และ NADPH+H+ 
 ข. ปฏิกิริยาน้ีต้องอาศัยแสงจึงจะเกิดน้ าตาล 
 ค. น้ าตาลสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยคลอโรพลาสต์  

 ง. CO2    ATP   NADPH+H+ จ าเป็นส าหรับการสร้างน้ าตาล 
 
5.  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร  
 ก. พลังงานแสงเป็นพลังงานกล 
 ข. พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี 
 ค. พลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมี 
 ง. พลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน 
 
6. สารใดที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
 ก. น้ าตาลและออกซิเจน 
 ข. ไนโตรเจนและออกซิเจน 
 ค. คลอโรฟิลล์และออกซิเจน 
 ง. น้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
7. พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่คลอโรฟิลล์จับไว้จะถูกน าไปใช้อย่างไร  
 ก. ใช้ในการสลายน้ า 
 ข. ใช้ในการสลาย ATP และกลูโคส  
 ค. ใช้สลายคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
 ง. ใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
 
8. เราจะสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีใดว่าหลังจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 5 วินาที จะมี PGA 
เกิดขึ้น 
 ก. ยับยั้งการเกิดโฟโตไลซิส                                                   

 ข. ใช้ H2O ที่ประกอบด้วย 18O 
 ค. ใช้ CO2 ที่ประกอบด้วย C14 
 ง. ยับยั้งกระบวนการ CO2 – fixation 
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9. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการใช้น้ าและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนักเรียนคิดว่า
แบคทีเรียชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้  ใช้วัตถุดิบอะไรในการสังเคราะห์ด้วยแสง  
 ก. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับน้ า                                   
 ข. ไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่าน้ัน 
 ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับก ามะถัน 
 ง. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
10. กระบวนการในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
 ก. สลายสารที่มีพลังงานศักย์สูง                            
 ข. ท าลายสารที่มีพลังงานศักย์ต่ า            
 ค. สร้างสารที่มีพลังงานศักย์สูง                             
 ง. สังเคราะห์สารที่มีพลังงานต่ า             
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ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์  
หน่วย กำรสังเครำะห์ด้วยแสง  ชุดที่ 1  

 
เร่ือง กำรศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

 

 ...1.  สำระส ำคญั... 
 

จากการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สรุปได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ  

            1. ปฏิกิริยำท่ีต้องใช้แสง (light reaction)  เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องใช้แสงโดยตรงเพื่อ 

ท าให้โมเลกุลของน้ าถูกแยกสลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ แก๊สออกซิเจน  ATP และ NADPH+H+ 

2. ปฏิกิริยำท่ีไม่ต้องใช้แสง (dark reaction) เป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้แสงโดยตรงและ
เป็นกระบวนการที่เกิดหลังปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงเพราะจะต้องรับ ATP และ NADPH+H+ จากปฏิกิริยาที่ใช้
แสงและคาร์บอนไดออกไซด์ แม้ไม่ได้รับแสงก็เกิดน้ าตาลได้ 

    

 ...2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้... 
 

ด้ำนควำมรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทดลองและสรุปผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 

ด้ำนทักษะ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะระหว่างปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

และปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรีย 
2. นักเรียนมีความสามารถในการเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรีย  
3. นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของวัตถุดิบที่ใช้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของปฏิกิริยาการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 
4. นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดการสังเคราะห์ด้วยแสง    จึง

จ าเป็นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbt.moe.go.th/StudentWork/sararak/10.html
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ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน 
 2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมแล้วไปศึกษาเน้ือหา
ด้วยกันดีกว่านะคะ 
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 ...3.  กำรศกึษำค้นคว้ำที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ยแสง... 
         

                   ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในปัจจุบันเป็นความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาค้นคว้า 
ของนักวิทยาศาสตร์หลายยุคหลายสมัยสั่งสมต่อเน่ืองกันมา ท าให้ได้รับความรู้ข้อมูลและหลักฐาน 
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ   

 

1. กำรศึกษำค้นคว้ำของ ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์(Jean Baptiste Van Helmont) 

 

ในปี พ.ศ. 2191 (ค.ศ. 1648) ได้มีการพิมพ์ผลงานของฌอง แบบติสท์ แวนเฮลมองท์ (Jean Baptiste 
Van Helmont) นักวิทยาศาสตร์ชาวเบล เยียมที่ท าการทดลองทางชีววิทยา โดยการปลูกต้นหลิวหนัก 5 
ปอนด์ในถังใบใหญ่ที่บรรจุดินซึ่งท าให้แห้งสนิทหนัก 200 ปอนด์แล้วปิดฝาถัง ระหว่างท าการทดลองได้รด
น้ าต้นหลิวที่ปลูกไว้ทุกวันด้วยน้ าฝนเป็นระยะเวลา 5 ปี  ต้นหลิวเจริญเติบโตขึ้นมาก เมื่อน าต้นหลิวที่ไม่มีดิน
ติดอยู่ที่รากไปชั่งน้ าหนัก ปรากฏว่าต้นหลิวหนัก 169 ปอนด์ 3 ออนซ์ (ตัวเลขน้ีไม่ได้รวมน้ าหนักใบซึ่งร่วงไป
แต่ละปี) และเมื่อน าดินในถังไปท าให้แห้งแล้วน าไปชั่ง ปรากฏว่ามีน้ าหนักน้อยกว่าดินที่ใช้ก่อนท าการ
ทดลองเพียง 2 ออนซ์เท่าน้ัน ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากรูปที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

      รูปที่ 1.1 การทดลองของ ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์  

           ทีม่า : www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 2014) 

       วันที่สืบค้น  25 / 02 / 2562   
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                 แวน  เฮลมองท์ได้สรุปผลการทดลองว่าน้ าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ าเพียงอย่างเดียว 
โดยที่เขาไม่ได้นึกถึงแก๊สในอากาศและดิน ความจริงแล้วน้ าหนักของดินที่หายไปน้ันก็เป็นส่วนที่พืชน าไป 
ใช้ในการด ารงชีวิตและจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตซึ่งมีส่วนท าให้น้ าหนักเพิ่มขึ้นด้วย จากการศึกษา  
ท าให้เราทราบว่า น้ าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 5 ปอนด์มาเป็น 169 ปอนด์ 3 ออนซ์น้ัน 
มาจากน้ า (ที่รดหรือจากดิน) CO2 จากอากาศรวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน 

 
ค ำถำมชวนคิด  

 
 

1. เหตุใดจึงต้องปิดฝาถังตลอดเวลาและจะเปิดเฉพาะตอนรดน้ าเท่าน้ัน  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

2. แวน เฮลมองท์ สรุปว่าน้ าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ าเท่าน้ัน นักเรียนเห็นด้วย 
กับข้อสรุปน้ี หรือไม่ เพราะเหตุใด  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

เยี่ยมเลยค่ะ ศึกษาหัวข้อ
ต่อไปเลยนะคะ 
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2. กำรศึกษำค้นคว้ำของโจเซฟ พริสต์ลีย์ (Joseph Priestley) 

           

ในปี พ.ศ. 2315 (ค.ศ. 1772) โจเซฟ พริสต์ลีย์ (Joseph Priestley) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ   
ได้พิมพ์ผลงานที่ท าการทดลอง โดยจุดเทียนไขไว้ในครอบแก้วปรากฏว่าสักครู่เทียนไขก็ดับและเมื่อใส่หนูเข้า
ไปในครอบแก้ว ครู่ต่อมาหนูก็ตาย เมื่อน าหนูที่มีชีวิตไปไว้ในครอบแก้วเดิมที่เทียนไขดับปรากฏว่าหนูตาย
เกือบทันทีและเมื่อจุดเทียนไขแล้วน าไปใส่ในครอบแก้วเดิมที่หนูตายอยู่แล้ว ปรากฏว่าเทียนไขดับเกือบทันที   

อากาศที่หนูหายใจออกมาและอากาศที่ท าให้เทียนไขดับในสมัยน้ันเรียกว่า "อากาศเสีย" สิ่งที่สงสัยในยุคน้ัน
ก็คือคนและสัตว์อื่น ๆ เป็นจ านวนมากก าลังหายใจอยู่ตลอดเวลาและยังมีการเผาไหม้ สิ่งต่าง ๆ ถ้าเป็น
เช่นน้ันไปเร่ือย ๆ ในที่สุดอากาศที่ใช้ในการหายใจหรือช่วยในการลุกไหม้ไม่ถูกท าลายให้หมดไปหรือ เขาได้
ทดลองน าหนูใส่ไว้ในครอบแก้วเดียวกันกับพืชสีเขียว ปรากฏว่าทั้งพืชและหนูสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ให้
นักเรียนศึกษาการทดลองจากรูปที่ 1.2 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 การทดลองของโจเซฟ พริสต์ลีย์  
ที่มา : www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 2014) 

วันที่สืบค้น  25 / 07 / 2562 

 

ค ำถำมชวนคิด 
                  จากการทดลองน้ี โจเซฟ พริสต์ลีย์ สรุปว่าแก๊สที่ท าให้เทียนไขดับเป็นแก๊สที่ท าให้หนูตาย  

และแก๊สที่ท าให้เทียนไขลุกไหม้เป็นแก๊สที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของหนู นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุป 
ของ พริสต์ลีย์ หรือไม่ เพราะเหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บังเอิญคร้ังหน่ึงพริสต์ลีย์ได้น าเอาพืชสีเขียวใส่ในครอบแก้วที่เคยจุดเทียนไขเอาไว้ก่อนแล้วอีก 10 วัน
ต่อมา  เมื่อจุดเทียนไขในครอบแก้วน้ันใหม่ ปรากฏว่าเทียนไขลุกไหม้อยู่ได้ระยะหน่ึงโดยไม่ดับทันที หลายคร้ัง
ที่ พริสต์ลีย์ได้แบ่งอากาศหลังจากเทียนไขดับแล้วออกเป็น 2 ส่วนน าพืชใส่ไว้ในส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงใส่แต่
แก้วบรรจุน้ า ทิ้งไว้ระยะหน่ึงแล้วจุดเทียนไข พบว่าเทียนไขลุกไหม้ได้ระยะหน่ึง ในอากาศส่วนแรก  แต่จะดับ
ทันทีในอากาศส่วนที่สอง หลังจากน้ันเขาได้ศึกษาคุณสมบัติของแก๊สและอากาศ และทราบว่า "อากาศดี"  
ช่วยในการเผาไหม้และการหายใจของสัตว์แต่การหายใจของสัตว์และการเผาไหม้ของเทียนไขท าให้เกิด 
"อากาศเสีย"  ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากรูปที่ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.3  การทดลองเพิ่มเติมของโจเซฟ พริสต์ลีย์ 
ที่มา : www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 2014) 

วันที่สืบค้น  25 / 03 / 2562   
 

ค ำถำมชวนคิด 

     เหตุใดพริสต์ลีย์จึงแบ่งอากาศที่ได้จากเทียนไขลุกไหม้และดับแล้วออกเป็น 2 ส่วนแล้วน าไปทดลองต่อ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*พริสต์ลีย์ ไม่ได้ย้ าถึงความส าคัญของส่วนที่มีสีเขียวของพืช ในการที่สามารถท าให้อากาศดีขึ้นและไม่ได้
ค านึงถึงว่า พืชจะมีความสามารถในการท าให้อากาศดีขึ้นไ ด้ก็ ต่อเมื่อพืชไ ด้ รับ แสงสว่างเท่าน้ัน   
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         3. กำรศึกษำค้นคว้ำของ แจน อินเก็น ฮูซ (Jan Ingen Housz) 
 

    พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779) แจน อินเก็น ฮูซ (Jan Ingen Housz) นายแพทย์ชาวดัทช์ ได้พิสูจน์ให้
เห็นว่าการทดลองของพริสต์ลีย์จะได้ผลก็ต่อเมื่อพืชได้รับแสงสว่าง และเฉพาะส่วนสีเขียวของพืชเท่าน้ันที่มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน "อากาศเสีย" ให้เป็น "อากาศดี" คือถ้ามีแสงสว่างพืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส
CO2 เป็นสารอาหารและ O2ได้  

               จากความรู้ทางวิชาเคมีซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะใกล้เคียงกับที่พริสต์ลีย์และอินเก็น ฮูซ 
ทดลองน้ัน พบว่าแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการหายใจออกของสัตว์เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน
คือคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนแก๊สที่ช่วยในการลุกไหม้และใช้ในการหายใจของสัตว์ คือ ออกซิเจนแสดงว่าเมื่อ
พืชได้รับแสง พืชจะน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา  

 

   CO2             พืช             O2  

  ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากรูปที่ 1.4 

                                                                                              รูปที่ 1.4  การทดลองของแจน อินเก็น ฮูซ 
                                                                ที่มา :  www. sakolraj.ac.th   

                                                                      (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 2014) 
                                                                   วันที่สืบค้น  25 / 03 / 2557   

 

 

 

              และในปี พ.ศ. 2329  อินเก็น ฮูซ ยังค้นพบเพิ่มเติมอีกว่าพืชเก็บธาตุคาร์บอนไว้ในรูปของสารอินทรีย์ 

 

 
ค ำถำมชวนคิด 

      จากการทดลองน้ีสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แสง 
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4. กำรศึกษำค้นคว้ำของ นิโคลำส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์ (Nicolas Theodore de Soussure) 

 

    พ.ศ. 2347  นักวิทยาศาสตร์ชื่อ นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์ (Nicolas Theodore de Soussure) 

ได้ท าการทดลองให้เห็นว่าน้ าหนักของพืชที่ เพิ่มขึ้นมากกว่าน้ าหนักของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับ    
เขาจึงสรุปว่าน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นน้ าหนักของน้ าที่พืชได้รับ  

 
                                    พืชสีเขียว 
              CO2  +  H2O  ----------------->    สารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ + O2 

                                   แสงสว่าง   
 

            จากการทดลองโดยการวิเคราะห์ทางเคมีในเวลาต่อมา พบว่าสารอินทรีย์ที่ได้จากการสร้าง 
 อาหารของพืชคือสารประเภทคาร์โบไฮเดรต  จากผลการศึกษาค้นคว้าจึงเขียนสรุปกระบวนการ 
 สร้างคาร์โบไฮเดรตได้ดังน้ี  

                                         พืชสีเขียว 
                 CO2  +  H2O  ---------------------->    C6H12O6  + O2 

                                        แสงสว่าง 
 

    จากการศึกษาต่อมาพบว่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้คือน้ าตาล โดยทั่วไปจะเขียนสูตรของน้ าตาลโมเลกุลเ ดี่ย ว
คือน้ าตาลเฮกโซส (C6H12O6)  แทนคาร์โบไฮเดรต  การสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืชที่อาศัยแสงดังที่ได้กล่าว
มาน้ีเรียกว่า กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) พืชใช้น้ าตาลที่ได้จากกระบวนการน้ีเป็น
วัตถุดิบในการสร้างคาร์โบไฮเดรตรูปอื่นรวมทั้งสารอาหารอื่นๆ เช่น ไขมัน โปรตีน เป็นต้นและน าไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของพืช  

 

5. กำรศึกษำค้นคว้ำของ แวน นีล (Van Niel) 

 

ในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) แวน นีล (Van Niel) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พบว่าแบคทีเรีย
บางชนิด สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยไม่ใช้น้ า แต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แทนผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงแทนที่จะได้ออกซิเจนกลับได้ซัลเฟอร์ (S)    
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                                          สารส ี
                 CO2  + 2H2S   ---------------------->  (CH2O) + H2O + 2S 
                                        แสงสว่าง 
 

 
ค ำถำมชวนคิด 

             นักเรียนคิดว่าซัลเฟอร์มาจากการสลายตัวของสารใด   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

แวน นีล จึงเสนอสมมติฐานว่า ในกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืชน้ันน่าจะคล้ายคลึง 
กับการสร้างคาร์โบไฮเดรตของแบคทีเรีย  คือในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้ า 
ถูกแยกสลายได้ออกซิเจนเป็นอิสระ 
   

สมมติฐานของ แวน นีล  ได้พิสูจน์ว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อเทคนิคการใช้สารกัมมันตรังสีได้เจริญขึ้น  

ในราวปี ค.ศ. 1941 นักชีววิทยาชาวอเมริกันกลุ่มหน่ึงได้ท าการทดลองพิสูจน์โดยน าสาหร่ายคลอเรลลา     
(chlorella) ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวชนิดหน่ึง และออกซิเจนที่เป็นสารไอโซโทป (isotope) หนัก คือ 18O  

มาใช้ในการทดลอง โดยท าการทดลองดังน้ี  

1. ใส่สาหร่ายปริมาณเท่ากันลงในขวดแก้ว 2 ใบ (ขวดที่ 1 และ ขวดที่ 2) 

2. ใส่น้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ลงในขวดทั้งสอง ดังน้ี 
      ขวดที่ 1 ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ประกอบด้วยออกซิเจนปกติ (CO2) และใส่น้ าที่
ประกอบด้วยออกซิเจน 18O  (H2

18O) 
       ขวดที่ 2 ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ประกอบด้วยออกซิเจน 18O  (C18O2) และใส่น้ าที่
ประกอบด้วยออกซิเจนปกติ (H2O)  
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3. น าขวดทั้งสองไปต้ังไว้ในที่มีแสง  ดังรูปที่ 1.5 

 

                             ขวดที่ 1                                     ขวดที่ 2 

H2 
18 O H2 O

18 O2CO2
O2C18O2

 
 

รูปที่ 1.5  การทดสอบสมมติฐานของ แวน นีล   

ที่มา :  www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 2014) 

วันที่สืบค้น  25 / 03 / 2562  
 

เมื่อสาหร่ายได้รับแสงก็จะให้ออกซิเจนออกมาทั้งสองขวดแต่เมื่อน าออกซิเจนที่เกิดขึ้นมาทดสอบ 
ปรากฏว่าออกซิเจนจากขวดแรกเท่าน้ันเป็น H2O18

  ส่วนจากขวดที่สองเป็นออกซิเจนปกติจึงสรุปได้ว่า 
ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของน้ า 

          สมการเคมีของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งใช้ออกซิเจนที่เป็นไอโซโทปหนัก ดังน้ี 
 

                                               พืชสีเขยีว 
                 6CO2  +  6H2O18     -------------------->    C6H12O6  + 6O2

18 

                                              แสงสว่าง 
 

 

 จากสมการจะเห็นได้ว่าออกซิเจนอิสระมาจากน้ า  แต่น้ า 6 โมเลกุล มีออกซิเจนเพียง 6 อะตอม 
แต่มีออกซิเจนอิสระถึง 12 อะตอม  ต่อมามีการค้นพบว่าในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีน้ า เกิดขึ้น
ด้วย ดังน้ันสมการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเป็น ดังน้ี  

 
                                                 พืชสีเขยีว 
                 6CO2  +  12H2O      ------------------->    C6H12O6  + 6O2 + 6 H2O 
                                                 แสงสว่าง 
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 สมการข้างต้นเป็นการอธิบายในแง่ของหลักการทางเคมี  แ ต่ไม่ ไ ด้อธิบายกระบวนการต่างๆที่
เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
             ก่อนสิ้นศตวรรษที่ 19 มีความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเพียงว่า พืชสามารถสร้าง
คาร์โบไฮเดรตเมื่อมีแสงสว่างโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเป็นวัตถุดิบ  
 

 6. กำรศึกษำของ โรบิน ฮิลล์ (Robin Hill) 
 

ในปี พ.ศ. 2475  (ค.ศ. 1932) โรบิน ฮิลล์ (Robin Hill) ท าการทดลองผ่านแสงเข้าไปในของผสม
ซึ่งมีเกลือเฟอริกและคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจากผักโขม ปรากฏว่าเกลือเฟอริกเปลี่ยนเป็นเกลือเฟอรัส 
และมีออกซิเจนเกิดขึ้น  

                                                 แสง 
คลอโรพลาสต์ + น้ า + เกลือเฟอริก    ----------->   เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน 

                     แต่ถ้าในของผสมไม่มีเกลือเฟอริกก็จะไม่เกิดแก๊สออกซิเจน  

         คลอโรพลาสต์ 
น้ า      ------------------->     ไม่เกิดแก๊สออกซิเจน 
             แสงสว่าง 

ให้นักเรียนศึกษาการทดลองจากรูปที่ 1.6 

 

 
 
 

รูปที่ 1.6  การทดลองของโรบิน ฮิลล์ 
                                     ที่มา :  www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิง 

                       มาจาก Moore, R., 2014) 
                                                                                วันที่สืบค้น  25 / 03 / 2562   
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ค ำถำมชวนคิด 
1. เกลือเฟอริก (Fe3+) เปลี่ยนไปเป็นเกลือเฟอรัส (Fe2+)ได้ เพราะเหตุใด และ 
เกลือเฟอริกท าหน้าที่อะไรในปฏิกิริยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….……….……….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ถ้าไม่มีตัวรับอิเล็กตรอน น้ าจะแตกตัวได้แก๊สออกซิเจนหรือไม่  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……….……….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จากการค้นคว้าต่อมาพบว่าในพืชมีสารที่ท าหน้าที่ เป็นตัวออกซิไดส์หลายชนิด  เช่น นิโคตินาไมด์  
อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate : NADP+)  

จากการทดลองของฮิลล์  สรุปได้ว่าเมื่อคลอโรพลาสต์ได้รับพลังงานจากแสงและมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่
ด้วย น้ าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์  การทดลองของฮิลล์คร้ังน้ี
ก่อให้เกิดการต่ืนตัวกันมาก  เพราะปฏิกิริยาที่เขาทดลองน้ีมีการปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนเช่นเดียวกับพืช  
แต่ในการทดลองของเขาใช้เพียงคลอโรพลาสต์ ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ของเซลล์พืชเท่าน้ัน จากการทดลองน้ีจึง
น าไปสู่แนวความคิดว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะมีอย่างน้อย 2 ขั้นตอนใหญ่ คือขั้นที่ปล่อย
แก๊สออกซิ เจนกับขั้นที่ เกี่ ยวข้องกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

 

7. กำรศึกษำค้นคว้ำของ แดเนียล อำร์นอน (Daniel Arnon ) 

 
               ในปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) แดเนียล  อาร์นอน (Daniel Arnon) และคณะแห่งมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์ เนีย  ไ ด้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองของฮิลล์  อาร์นอนคิดว่าถ้าให้สารบางอย่าง เช่น 
ADP, หมู่ฟอสเฟต (Pi),   NADP+ และ CO2 ลงไปในคลอโรพลาสต์ที่สกัดมาได้แล้วให้แสงจะมีปฏิกิริยาการ
สัง เคราะห์ ด้วยแสงจนได้น้ าตาลเกิดขึ้น  

                                                            คลอโรพลาสต์ 
             ADP + Pi + NADP+ + H2O +  CO2        ----------->        C6H12O6 
                                                               แสงสว่าง 
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     ต่อมาอาร์นอนได้ท าการทดลองเพื่อติดตามขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยา โดยควบคุมปัจจัยบางอย่าง 
แล้วสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น  อาร์นอนพบว่าถ้าให้สารต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วยกเว้นคาร์บอนไดออกไซด์  
ปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น ได้สารบางอย่างแต่ไม่มีการสร้างคาร์โบไฮเดรต ให้นักเรียนศึกษาการทดลอง
จากรูปที่ 1.7 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.7  การทดลองของแดเนียล อาร์นอน เมื่อให้แสงแต่ไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่มา :  www. sakolraj.ac.th  (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 1995) 

วันที่สืบค้น  25 / 03 / 2557   

 
                                             คลอโรพลาสต์ 
    ADP + Pi + NADP+ + H2O        -------------------->        ATP + NADPH + H+  + O2 
                                               แสงสว่าง 
 

   อาร์นอนได้ท าการทดลองต่อไปอีก โดยให้ปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแก่คลอโรพลาสต์  

ยกเว้น CO2 และ NADP+  พบว่าเกิด ATP  อย่างเดียวเท่าน้ัน ดังสมการ  

                              คลอโรพลาสต์ 
 ADP + Pi  + H2O        -------------------->        ATP  
                                แสงสว่าง 

จากการทดลองน้ีแสดงว่าคลอโรพลาสต์ที่ได้รับแสงจะสามารถสร้าง ATP ได้เพียงอย่างเดียวหรือ
สร้างทั้ง ATP,  NADPH+H+ และ O2 ก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่าคลอโรพลาสต์น้ันจะได้รับ ADP และ Pi เท่าน้ันหรือ
ทั้ง NADP+, ADP  และ Pi  อาจสรุปได้ว่า  พืชจะให้ NADPH+H+ และ O2 เมื่อได้รับ NADP+    
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     ต่อมาอาร์นอนได้ท าการทดลองใหม่ โดยเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ATP และ NADPH+H+ ลง
ไปในสารละลายของคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจากเซลล์  แต่ไมใ่ห้แสงสว่าง ผลปรากฏว่า มีน้ าตาล 
เกิดขึ้น 

CO2  + ATP + NADPH + H+  +  คลอโรพลาสต์ ----------->  น้ าตาล + ADP 
 

ค ำถำมชวนคิด 
          นักเรียนคิดว่าปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์น้ าตาลได้แก่สารใด  
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           

จากการศึกษาของอาร์นอน  ท าให้นักวิทยาศาสตร์เกิดแนวคิดว่าขั้นตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจแยก
ออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ  

         1. ปฏิกิริยำท่ีต้องใช้แสง (light reaction)  เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องใช้แสงโดยตรงเพื่อท าให้โมเลกุล
ของน้ าถูกแยกสลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ แก๊สออกซิเจน  ATP และ NADPH+H+ 

         2. ปฏิกิริยำท่ีไม่ต้องใช้แสง (dark reaction) เป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้แสงโดยตรงและเป็น
กระบวนการที่เกิดหลังปฏิกิริยาที่ ต้องใช้แสงเพราะจะต้องรับ ATP และ NADPH+H+ จากปฏิกิริยาที่ใช้แสงและ
คาร์บอนไดออกไซด์ แม้ไม่ได้รับแสงก็เกิดน้ าตาลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbt.moe.go.th/StudentWork/sararak/10.html
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                                             แบบบันทึกข้อสรุป 

เร่ือง  กำรศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนสรุปผลที่ได้จากการค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสง  

 

ล ำดับท่ี นักวิทยำศำสตร์ 
ผลงำนค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ข้อสรุป 

1 แวน เฮลมองท์ 

 

 
 

  

2 โจเซฟ พริสต์ลีย์ 

 

 
 

  

3 อินเก็น ฮูซ 

 

 
 

  

4 
นิโคลาส ธีโอดอร์ 

เดอ โซซูร์ 

 
 
 
 

  

5 แวน นีล 

 

 
 

  

6 

 
 

โรบิน ฮิลล์ 
 

 

 

 
 

  

เรามาช่วยกันสรุปข้อมูลกันดีกว่านะคะ  
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ล ำดับท่ี นักวิทยำศำสตร์ 
ผลงำนค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ข้อสรุป 

7 แดเนียล อาร์นอน 
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ค ำถำมเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

เร่ือง  กำรศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 
 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปน้ี 

                                        สารส ี
                 CO2  + 2H2S  ----------------->  (CH2O) + H2O + 2S    ……………………(1) 
                                      แสงสว่าง 

 

                                         สารสี    
                 CO2  +  H2O  ----------------->    C6H12O6  + O2             ………………..…..(2) 
                                       แสงสว่าง 
 

               
ภาพ ก                                                           ภาพ ข  

 
สิ่งมีชีวิตในภำพ ก  มีปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงตรงกับปฏิกิริยาใด …….. 
สิ่งมีชีวิตในภำพ ข  มีปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงตรงกับปฏิกิริยาใด …….. 

                            (ทักษะการจ าแนกแยกแยะ) 
 
2. จากปฏิกิริยา (1) และปฏิกิ ริยา (2) ในข้อ 1 ให้ นักเรียนเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น  
    (ทักษะการเปรียบเทียบ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                                         พืชสีเขียว 
           6CO2  +  สาร A    -------------------->    C6H12O6  + 6O2 + 6 H2O 
                                         แสงสว่าง 
 
 
 
 

สาร A น่าจะเป็นสารใด (ทักษะการเห็นความสัมพันธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. จากปฏิกิริยาในข้อ 3 ถ้าหากขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ าตาลขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด 
 (ทักษะการให้เหตุผล) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เยี่ยมมากค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ....ต่อไป 
มาลองท าแบบฝึกกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ 
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แบบฝึกกิจกรรม เร่ือง ศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
ค ำช้ีแจง    1. แบบฝึกหัดมี 2 ตอน 

    2. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคลเพราะคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดจะน าไปเป็น
คะแนนเก็บของแต่ละคน 

3. การตอบค าถามแต่ละข้อต้องตอบให้ครอบคลุมและถูกต้องตามข้อค าถามจึงจะได้คะแนนเต็ม
ในข้อน้ัน หากตอบถูกแต่ไม่ครอบคลุมข้อค าถามจะได้คะแนนคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม  

ตอนท่ี 1  ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง  ข้อละ 1 คะแนน  รวม  5 คะแนน  
 

1.  จากปฏิกิริยาที่ก าหนดให้  
                                สารส ี
          CO2  + 2H2S  ---------------->  (CH2O) + H2O + A   ………………ปฏิกิริยาที่ 1 
                              แสงสว่าง 
 

                                     พืชสีเขยีว 
          6CO2  +  12H2O    --------------->    C6H12O6  + B + 6 H2O ……ปฏิกิริยาที่ 2 
                                     แสงสว่าง 

A และ B หมายถึงแก๊สชนิดใด   

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

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

 
          2. จากปฏิกิริยา   สาร   A  น่าจะเป็นสารชนิดใด  

          ADP + Pi + NADP+ + H2O +  CO2       -------------------->     
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

คลอโรพลาสต์ 

แสงสว่าง 
A 
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3.  จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์  ดังปฏิกิริยาข้างล่าง  ไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับน้ันมาจากที่ใด  

                                                                  

             คลอโรพลาสต์ + น้ า  + เกลือเฟอริก    ----------->   เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่ได้จากการทดลองของพริสต์ลีย์  นักเรียนจะต้ังสมมติฐานว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง  
                                        พืชสีเขียว 
       A      +  12H2O      ------------------------->       B   + 6O2 + 6 H2O  
                                        แสงสว่าง  
 A และ B หมายถึงสารใดตามล าดับ และถ้าขาด A จะสามารถเกิด B ขึ้นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสง 
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ตอนท่ี 2  ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย / หน้ำข้อท่ีเห็นว่ำถูก และท ำเคร่ืองหมำย X หน้ำข้อท่ีเห็นว่ำผิด  
(5 คะแนน) 

              
1 ……….. น้ าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ าเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
2 ……….. พืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นสารอาหารและ แก๊ส O2ได้ไม่ว่าจะมีแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม 
3 ……….. แก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการหายใจออกของสัตว์เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน  

ส่วนแก๊สที่ช่วยในการลุกไหม้และใช้ในการหายใจของสัตว์ก็เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน 
4 ……….. แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยไม่ใช้น้ า แต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
5 ……….. แก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ 
6 ……….. เมื่อคลอโรพลาสต์ได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้ าก็จะแตกตัวให้ 

ออกซิเจนได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ 
7 ……….. พืชจะให้ NADPH+H+ และแก๊ส O2 เมื่อได้รับ แก๊ส CO2 
8 ……….. ปัจจัยในการสังเคราะห์น้ าตาล คือ ATP , NADPH+H+ และ PGA 
9 ……….. เมื่อสารสีได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้ าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้  
10 ……….. ถ้าท าการทดลองผ่านแสงเข้าไปในของผสมซึ่งมีเกลือเฟอริกและคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจาก 

ผักโขม ปรากฏว่า เกลือเฟอริกเปลี่ยนเป็นเกลือเฟอรัสและมีออกซิเจนเกิดขึ้น 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ หน่วย กำรสังเครำะห์ด้วยแสง  
ชุดท่ี 1 เร่ือง กำรศึกษำค้นคว้ำท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

ข้อสอบ 10 ข้อ เวลำ 10 นำที คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ค ำสั่ง : ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยา 

                                                   แสง 
คลอโรพลาสต์ + น้ า  + เกลือเฟอริก    ----------->   เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน 

ก. ปฏิกิริยาน้ีต้องอาศัยน้ า              
ข. ปฏิกิริยาน้ีจะขาดคลอโรพลาสต์ไม่ได้ 
ค. เกลือเฟอริกท าหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ 
ง. ถ้าปฏิกิริยาน้ีขาดแสงผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเหมือนเดิม 

 
2. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ ดังปฏิกิริยาในข้อ 1  พบว่าไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับน้ันมาจากที่ใด  

ก. การถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
          ข. การแตกตัวของโมเลกุลของน้ า 

ค.  การแตกตัวของคลอโรพลาสต์ 
ง.  การสลายโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ 
 

3. จากสมการ   CO2 + ATP + NADPH+H+ + คลอโรพลาสต์  -----------> น้ าตาล + ADP  
     ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  

ก. น้ าตาลเกิดจาก ATP และ NADPH+H+ 
ข. ปฏิกิริยาน้ีต้องอาศัยแสงจึงจะเกิดน้ าตาล 
ค. น้ าตาลสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยคลอโรพลาสต์  

ง. CO2    ATP   NADPH+H+ จ าเป็นส าหรับการสร้างน้ าตาล 
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4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ก. แก๊สออกซิเจนจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีแสงเท่าน้ัน 

ข. แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์  (H2S)   
ค. พืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นสารอาหารได้ไม่ว่าจะมีแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม 
ง. ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

5. เราจะสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีใดว่าหลังจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 5 วินาที จะมี PGA เกิดขึ้น 
ก. ยับยั้งการเกิดโฟโตไลซิส                                                   

ข. ใช้ H2O ที่ประกอบด้วย 18O 
ค. ใช้ CO2 ที่ประกอบด้วย C14 
ง. ยับยั้งกระบวนการ CO2 – fixation 

6.  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร  
ก. พลังงานแสงเป็นพลังงานกล 
ข. พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี 
ค. พลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมี 
ง. พลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน 
 

7. สารใดที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ก. น้ าตาลและออกซิเจน 
ข. ไนโตรเจนและออกซิเจน 
ค. คลอโรฟิลล์และออกซิเจน 
ง. น้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

8. กระบวนการในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ก. สลายสารที่มีพลังงานศักย์สูง                            
ข. ท าลายสารที่มีพลังงานศักย์ต่ า            
ค. สร้างสารที่มีพลังงานศักย์สูง                             
ง. สังเคราะห์สารที่มีพลังงานต่ า           
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9. พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่คลอโรฟิลล์จับไว้จะถูกน าไปใช้อย่างไร  

ก. ใช้ในการสลายน้ า 
ข. ใช้ในการสลาย ATP และกลูโคส  
ค. ใช้สลายคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
ง. ใช้ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
 

10. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการใช้น้ าและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนักเรียนคิดว่าแบคทีเรีย  
     ชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้  ใช้วัตถุดิบอะไรในการสังเคราะห์ด้วยแสง  

ก. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับน้ า                                   
ข. ไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่าน้ัน 
ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับก ามะถัน 
ง. ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ 
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