
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 

เร่ือง : การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช                                                                   ระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : การล าเลียงน ้าและอาหารของพืช                                                      ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
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อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
 
 

สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  กระบวนการสร้างอาหารของพืช เรียกวา่ กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ โดยท่ีน ้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ และพลงังานแสงจากดวงอาทิตย์
เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากส่ิงไม่มีชีวติ ซ่ึงพืชสีเขียวสามารถน าส่ิงเหล่าน้ีไปสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ย
แสงและส่ิงมีชีวติต่างๆ จะอาศยัอาหารท่ีไดจ้ากพืชไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานอีกต่อไป 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1: เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :  ส ารวจตรวจสอบ  อธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์างๆ  ของส่ิงมีชีวติ 
เซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์ หนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ตัวร์วมทั้งกระบวนการท่ี
สารผา่นเซลล ์
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชและความส าคญัของกระบวนการ 
สังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะในการทดลองเพื่อศึกษาปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge) 

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้ 
2. นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ 

ส่ิงแวดลอ้มได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  

1. นกัเรียนสามารถท าการทดลองและระบุปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ดว้ยแสงได้ 
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 
  1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก       3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  พืชสร้างอาหารไดเ้องดว้ยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง(Photosynthesis)โดยกระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสงจะมี น ้า คาร์บอนไดออกไซด ์คลอโรฟิลลแ์ละแสงเป็นปัจจยัส าคญั ผลผลิตหน่ึงจากการสังเคราะห์ดว้ย
แสง คือ น ้าตาล ซ่ึงจะเปล่ียนเป็นแป้งท่ีเราสามารถตรวจสอบได ้คลอโรฟิลลจ์ะท าหนา้ท่ีดูดพลงังานแสงจาก 
ดวงอาทิตยแ์ลว้เปล่ียนสารวตัถุดิบ คือ น ้า (H2O) และคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ใหเ้ป็นน ้าตาลกลูโคส (C6H12O6), น ้า (H2O) 
และแก๊สออกซิเจน (O2)  
  กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีพืชสีเขียวสร้างอาหารจ าพวกน ้าตาลและแป้งข้ึนจาก

น ้าและคาร์บอนไดออกไซด ์โดยมีคลอโรฟิลลแ์ละแสงสวา่งเป็นเคร่ืองช่วย ผลจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ย

แสงนอกจากไดอ้าหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตแลว้ ยงัมีออกซิเจนเกิดข้ึนดว้ย 

 สมการแสดงปฏิกิริยากระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเป็นดงัน้ี 

  คาร์บอนไดออกไซด ์+ น ้า        น ้าตาล + ออกซิเจน + น ้า 

 

         6CO2 + 12H2O                         C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

  พืชตอ้งใชพ้ลงังานจากแสงสวา่ง พืชจึงสร้างอาหารในเวลากลางวนั พืชสร้างอาหารในเวลากลางวนัได้
น ้าตาลกลูโคส แลว้น ้าตาลกลูโคสจะถูกเปล่ียนเป็นแป้งเก็บไวใ้นใบ ในตอนบ่ายใบไมจ้ะมีแป้งมากกวา่ในตอน
เชา้ ส่วนตอนกลางคืนไม่มีแสงสวา่ง พืชจึงไม่ท าการสังเคราะห์ดว้ยแสงแต่จะเปล่ียนแป้งท่ีเก็บไวใ้นใบนั้นให้
เป็นน ้าตาลกลูโคสอีกคร้ังหน่ึง แลว้ส่งออกจากใบไปเก็บตามส่วนต่างๆ ตลอดคืน ดงันั้น เชา้ของวนัต่อมาใบไม้
จะไม่มีอาหารเก็บไวเ้ลย ใบไมจ้ะตั้งตน้สร้างอาหารใหม่ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 

1.1 ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่าง 
ระหวา่งพืชและสัตวเ์พื่อน ามาสู่ขอ้สรุปวา่พืชสามารถสร้างอาหารเองได ้และสัตวไ์ม่สามารถสร้างอาหารเองได ้
  1.2 ครูกล่าววา่ “นกัเรียนเคยสังเกตเห็นหญา้ท่ีมีกะลาครอบบางส่วนหรือไม่ แลว้ใหน้กัเรียนอภิปราย
ตามแนวต่อไปน้ี 
   - ความแตกต่างของหญา้ใน – นอกกะลา (แนวค าตอบ หญา้ท่ีอยูใ่นกะลาจะมีสีเขียวซีด 
เจริญเติบโตชา้ ส่วนหญา้ท่ีอยูน่อกกะลาจะมีสีเขียวสด) 
    - สาเหตุของความแตกต่างกนัของหญา้ใน – นอกกะลา (แนวค าตอบ เพราะหญา้ไดรั้บแสงจาก
ดวงอาทิตย ์แสงช่วยในการเจริญเติบโตของพืช) 
 

แสงสวา่ง 
คลอโรฟิลล์    

แสงสวา่ง 

คลอโรฟิลล์ 



1.3 ครูกล่าววา่ “ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งการอาหารและพลงังาน เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิต ส่ิงมีชีวติบาง 
ชนิดสามารถสร้างอาหารไดเ้องโดยใชพ้ลงังานจากดวงอาทิตย ์เรียก กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง” 

1.4 ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่อไปน้ี พืชสร้างอาหารเองได ้
อยา่งไร อาหารท่ีพืชสร้างไดคื้ออะไร (แนวค าตอบ พืชสามารถสร้างอาหารเองไดโ้ดยกระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสง อาหารท่ีพืชสร้างได ้คือ แป้งและน ้าตาล)  

1.5 ครูกล่าววา่ “นกัเรียนคิดวา่จะมีวธีิการตรวจสอบวา่อาหารท่ีพืชสร้างไดน้ั้นคืออะไร โดยจะได้
ศึกษา 

จากกิจกรรมต่อไปน้ี” 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (50 นาท)ี 
  กจิกรรม เร่ือง คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพชื 

1.1 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
1.2 ครูแจกใบกิจกรรมพร้อมกบัอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการทดลองใหน้กัเรียนทราบ ดงัน้ี  

  วสัดุอุปกรณ์  (ต่อ  1 กลุ่ม) 
    1. บีกเกอร์     6. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม 
    2. หลอดทดลองขนาดใหญ่  7.ไมขี้ด 

    3. น ้าเปล่า   8. ปากคีบ 
    4. เอทิลแอลกอฮอล์  9. ใบพืช (ชบาด่าง) 
    5. สารละลายไอโอดีน 
  1.3 ครูอธิบายวธีิการทดลอง ดงัน้ี 
   1. น าใบชบาด่างท่ีถูกแสงมาแลว้ประมาณ 3 ชัว่โมง ท าเคร่ืองหมายส่วนท่ีเป็นสีเขียวและสีขาวไว ้
   2. น าไปตม้ในน ้ าให้เดือดประมาณ 1-2 นาที  แลว้ใชคี้มคีบใบชบาด่างใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ท่ีมี
แอลกอฮอล์ ใหท้่วมใบ 
   3. ยกหลอดทดลองตม้ในน ้าเดือดประมาณ 1-2 นาทีใหสี้ของใบชบาด่างซีดจาง 
   4. น าใบชบาด่างไปลา้งน ้าเยน็  แลว้วางบนถว้ยกระเบ้ือง หยดสารละลายไอโอดีนลงไป 
ใหท้ัว่ทั้งใบ ตั้งทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาที 
   5. น าใบชบาด่างไปลา้งน ้ า สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงบริเวณส่วนท่ีมีสีขาวและสีเขียว บนัทึกผลในตาราง 
   6. น าน ้าแป้งใส่ในหลอดทดลองประมาณ 5 ml หยดสารละลายไอโอดีนลงไป 1-2 หยด สังเกต
และบนัทึกผลตามใบกิจกรรม ดงัภาพ 



 
 

3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (20 นาท)ี 
  3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช วา่เป็นการสร้าง
อาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตของพืชสีเขียวเพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของพืชอีกทั้ง
ยงัเป็นการผลิตอาหารส าหรับส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ บนโลกในพืชสีเขียวนั้นมีคลอโรฟิลลท่ี์ท าหนา้ท่ีดูดกลืนพลงังาน
แสงจากดวงอาทิตยม์าใชใ้นการสร้างอาหารนอกจากนั้นพืชยงัจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์
เป็นสารอนินทรียโ์มเลกุลเล็กมาใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงอีกดว้ย 
   3.2 ครูอธิบายต่อไปวา่ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงสามารถเขียนสมการเคมีแสดงการเกิด
กระบวนการไดด้งัน้ี 

 

จากสมการจะเห็นไดว้า่กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชนั้นมีปัจจยัส าคญัและส่ิงท่ีพืชจ าเป็นตอ้งใชด้งัน้ี 

  1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแก๊สท่ีเกิดข้ึนจากการหายใจของพืชและส่ิงมีชีวิตต่างๆ เกิดจาก
การเผาไหมข้องสาร และการยอ่ยสลายของส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ ซ่ึงในอากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ 0.03-0.04 เปอร์เซ็นต ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการสร้างอาหารของพืช โดยเป็น
แก๊สท่ีใหธ้าตุคาร์บอนแก่พืชเพื่อน าไปใชก้ารสร้างแป้งและน ้าตาล (สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต) 
   



  2. น า้ (H2O) เป็นวตัถุดิบท่ีพืชดูดซึมมาจากดิน โดยอาศยัหลกัการแพร่ของน ้าจากรากเขา้สู่ท่อล าเลียงน ้า
ของพืชไปยงัใบ น ้าเป็นสารท่ีใหธ้าตุไฮโดรเจนแก่พืช เม่ือธาตุไฮโดรเจนรวมกบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์ะได้
เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต 
  3. แสงสว่าง (light) เป็นพลงังานท่ีมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช โดย
พลงังานแสงท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีระหวา่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้าซ่ึงเป็นวตัถุดิบ ส าคญัในการสร้าง
น ้าตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน พืชแต่ละชนิดตอ้งการแสงเพื่อใชใ้นการสร้างอาหารไม่เท่ากนั พืชบางชนิด
ตอ้งการแสงในปริมาณมาก เช่น ทานตะวนั เฟ่ืองฟ้า ขา้ว เป็นตน้ แต่พืชบางชนิดตอ้งการแสงในปริมาณนอ้ย 
เช่น พลูด่าง เป็นตน้ 
  4. คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) เป็นสารประกอบพวกรงควตัถุท่ีท าหนา้ท่ีดูดกลืนพลงังานแสงสีต่างๆ 
จากแสงแดด (ยกเวน้แสงสีเขียวและสีเหลือง) คลอโรฟิลลเ์ป็นโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีมีธาตุแมกนีเซียม ธาตุเหล็ก 
และธาตุแมงกานีสเป็นองคป์ระกอบอยูภ่ายในโมเลกุล พบไดใ้นพืชและสาหร่ายทุกชนิด ซ่ึงในพืชและสาหร่าย
แต่ละชนิดนั้นประกอบดว้ยคลอโรฟิลลห์ลายชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
พชืต้องการน า้ แสงสว่าง และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงดงัน้ี 
  1. น า้ตาลกลูโคส (C6H12O6) น ้าตาลกลูโคสท่ีสังเคราะห์ไดน้ี้บางส่วนถูกน าไปใชใ้นกระบวนการหายใจ
ของพืชเพื่อเปล่ียนเป็นพลงังานต่อไป น ้าตาลบางส่วนถูกเปล่ียนไปเป็นแป้งทนัทีและพืชจะเก็บสะสมไวท่ี้ใบ 
ราก และล าตน้ และน ้าตาลบางส่วนถูกน าไปใชใ้นการสร้างเซลลูโลสซ่ึงเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลข์อง
พืช นอกจากน้ีน ้าตาลบางส่วนจะรวมกบัแร่ธาตุในเซลลพ์ืชแลว้เปล่ียนไปเป็นสารอ่ืนไดอี้ก เช่น โปรตีน ไขมนั 
น ้ามนัในเมล็ดพืช เป็นตน้ 
 



  2. แก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สออกซิเจนถูกน าไปใชใ้นกระบวนการหายใจของพืช ซ่ึงเม่ือแก๊สออกซิเจน
รวมกบัอาหารจะเปล่ียนเป็นพลงังานใหแ้ก่เซลลพ์ืช เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล ์ส่วน
แก๊สออกซิเจนท่ีมากเกินความตอ้งการของพืช พืชก็จะคายออกมาทางปากใบ 

 
น า้และแก๊สออกซิเจนทีไ่ด้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื 

จะถูกคายออกมาทางปากใบ 

 
ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 

1. ใบงาน เร่ืองคลอโรฟิลลก์บัการสร้างอาหารของพืช 
2. วสัดุและอุปกรณ์การทดลองเร่ืองคลอโรฟิลลก์บัการสร้างอาหารของพืช 
3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  การแพร่และออสโมซิส                                                                                ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงช่ือ………………………………ครูผู้สอน 
       (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์) 

                                                                                   วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               
  


