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ค ำน ำ 
 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พืชน่ารู้  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเล่มนี้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการ 
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ท่ีมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องใช้ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้้าเป็นสารตั้งต้น  

 เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ความส้าคัญของการสังเคราะห์ด้วย
แสง แหล่งท่ีเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง โครงสร้างท่ีพืชท่ีใช้สะสมอาหาร ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช เนื้อเรื่องท่ีแตกต่างกัน มีภาพประกอบสวยงาม และกิจกรรมท้ายเล่ม 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป  

ขอขอบพระคุณนางสาวจิรนันท์  ขจรบุญ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดเจ้าอาม 
และขอขอบพระคุณครูทุกท่าน ท่ีให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษาแนะน้าและสนับสนุนใน   
การจัดท้าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ผู้แต่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมท่ี 
จัดท้าขึ้นจะเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนเพิ่มยิ่งขึ้น  

 

กนกวรรณ  เขียวนิล 

 

 

 



หนังสืออ่านเพิ่มเติม พืชน่ารู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช     ข 

 

 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ  
ค้าน้า                                                                                      ก  
สารบัญ                                                                               ข  
สารบัญ (ต่อ)                                                                             ค 
ค้าแนะน้าการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม                                         1 
มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้                           2 
แบบทดสอบก่อนเรียน                                                              3 
กระดาษค้าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน                                            6 
ความส้าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                           7 
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                                                      9 
แหล่งที่เกิดในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                                  10 
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                  11 
โครงสร้างของพืชท่ีใช้สะสมอาหาร                                          13 
ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช                                16 
กิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 1                                                       17 
กิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 2                                      18 

กิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 3                                   19 
แบบทดสอบหลังเรียน                                                              20 
กระดาษค้าตอบแบบทดสอบหลังเรียน                                            23 
บรรณานุกรม                                                                                24 
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สำรบัญ (ตอ่) 
 

 หน้ำ  
ภาคผนวก                                                                             27 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                                             28 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน                                           29 
เฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 1                                 30 
เฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 2                                31 
เฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม กิจกรรมท่ี 3                                     32 
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ค ำแนะน ำกำรใช้หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม  

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พืชน่ารู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เล่มนี้จัดท้าขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านและตอบค้าถามให้ เกิดทักษะ มี
ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องพืชนักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ต่อไปนี้  

1. ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน จ้านวน 10 ข้อ  
2. ตรวจค้าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
3. ตั้งใจศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ  
4. ท้ากิจกรรมท้ายเล่มโดยไม่เปิดดูเฉลยตามล้าดับ  
5. ตรวจค้าตอบของแต่ละกิจกรรมท่ีเฉลยไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม 
6. ท้าแบบทดสอบหลังเรียน จ้านวน 10 ข้อ  
7. ตรวจค้าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
     มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล้าเลียง  
                           สารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ี  
                           ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีท้างานสัมพันธ์กับความ   
                           สัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ของพืชท่ีท้า  
                           งานสัมพันธ์กัน รวมท้ังน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
          ป.4/1  บรรยายหน้าท่ีของราก ล้าต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลท่ี 
                   รวบรวมได้ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้  

2. เพื่อให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการสังเคราะหด์้วยแสงของพืชได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง กำรสังเครำะหด์้วยแสงของพืช 

 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท้าเคร่ืองหมาย  กากบาท (X)  
              ในกระดาษค้าตอบ  
 

1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีส้าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
         ก. น้้า  

ข. แสง  
ค. แก๊สออกซิเจน  
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

2. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสิ่งแรกท่ีได้คืออะไร 
ก. น้้า  
ข. แป้ง  
ค. น้้าตาล  
ง. แก๊สออกซิเจน  

3. ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือข้อใด 
          ก. น้้าตาล แป้ง น้้า  

ข. น้้าตาล แก๊สออกซิเจนน้้า  
ค. แป้ง น้้าตาล คลอโรฟิลล์ น้้า  
ง. น้้าตาล แก๊สออกซิเจน คลอโรฟิลล์ 
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4. ข้อใดถูกต้อง  

ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น  
ค. สิ่งแรกท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือน้้า  
ง. พืชส่งออกอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของล้าต้นในรูปของน้้าตาล  

5. แก๊สชนิดใดที่พืชปล่อยออกมาในขณะสังเคราะห์ด้วยแสง  
ก. ไนโตรเจน  
ข. ไฮโดรเจน  
ค. ออกซิเจน  
ง. คาร์บอนไดออกไซด์  

6. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด  
ก. ราก  
ข. ล้าต้น  
ค. ดอก  
ง. ใบ  

7. เมื่อตัดกิ่งไม้ที่มีใบมาวางไว้ในท่ีร่มในตอนกลางวันจะยังมีการสังเคราะห์ด้วยแสงใน  
   ใบไม้หรือไม่ถ้ากิ่งไม้นั้นยังสดอยู่  

ก. ไม่มี เพราะกิ่งไม้ถูกตัดขาด  
ข. ไม่มีเพราะเซลล์ของพืชจะตาย  
ค. มี เพราะเซลล์ของพืชยังมีชีวิต  

 ง. ไม่มีเพราะไม่ถูกแสงแดดโดยตรง 
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8. ต้นไม้สังเคราะห์ด้วยแสงในช่วงเวลาใด 
ก. ตลอดเวลาที่มีแสง 
ข. เฉพาะตอนกลางวัน 
ค. เฉพาะตอนกลางคืน 
ง. ในเวลาเช้าท่ีอากาศดี 

9. ถ้าขาดแสงพืชจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่เพราะเหตุใด  
ก. ได้เพราะพืชไม่ต้องการแสง  
ข. ไม่ได้เพราะไม่มีพลังงานเคมีเพียงพอ  
ค. ได้เพราะมีพลังงานสะสมในช่วงมีแสง  
ง. ไม่ได้เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงทุกขั้นตอนต้องใช้พลังงานแสง  

10. แสงมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
ก. ใช้ล่อแมลง  
ข. ใช้คายน้้า  
ค. ใช้คายแก๊ส  
ง. ท้าให้คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสง 
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            กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

               ชื่อ.......................................สกุล......................................ชั้น.............. 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ควำมส ำคัญของกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 
พืชสีเขียวมีบทบาทส้าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนพ้ืนโลก รวมทั้งมนุษย์เราด้วยเพราะ

เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงาน โดยการน้าพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในรูปของ
อาหารเก็บไว้ในรูปของเนื้อเยื่อ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  พลังงานเหล่านี้จะถ่ายทอด
ไปสู่สัตว์และคนที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร  

นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ยังได้แก๊สออกซิเจนและ  
ไอน้้า ซึ่งจะถูกปล่อยออกจากใบสู่อากาศส่วนพืชในน้้าก็ปล่อยแก๊สออกซิเจนสู่แหล่งน้้า  
สัตว์ทั้งในน้้าและบนบกได้น้าแก๊สออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการหายใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพที่ 1 : การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
                          ที่มา: http://www.cpiagrotech.com 
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กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้้าเป็น

สารตั้งต้นในปฏิกิริยา ดังนั้นพืชสีเขียวจงึมีประโยชน์ช่วยลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวนการท่ีมีความ 
ส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ภาพที่ 2 : กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
ที่มา https://scienceblogs2017.wordpress.com 
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กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 : การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ที่มา : www.thaigoodview.com 

 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสง ดังนั้นการสังเคราะห์ด้วย

แสงของพืชจึงเกิดขึ้นในเวลากลางวันโดยพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากอากาศในการหายใจ 
และคายแก๊สออกซิเจนสู่อากาศ 
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แหล่งที่เกิดในกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 
 

การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชท่ีมีสีเขียว หรือมคีลอโรฟิลล์
อยู่ โดยมีใบเป็นส่วนท่ีท้าหน้าท่ีโดยตรง ใบส่วนใหญ่จะแผ่เป็นแผ่นบาง จึงรับแสงและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีผิวด้านบนของใบส่วนท่ีรับแสง เรียกว่า หลังใบ มักจะมีสีเขียวเข้ม 
ส่วนด้านล่างของใบในส่วนท่ีไม่ได้รับแสง เรียกว่า ท้องใบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4 : แหล่งที่เกิดในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ที่มา : https://www.slideshare.net 

 
การสังเคราะห์ด้วยแสง จัดเป็นพื้นฐานส้าคัญของพืชเพื่อใช้ในการผลิตสารอาหาร 

ส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยจะเกิดขึ้นท่ีใบของพืชและมีองค์ประกอบร่วมในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คือ แร่ธาตุในดิน, น้้า,แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
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 ผลผลติที่ได้จำกกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 
จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช พืชสร้างน้้าตาลขึ้นมาและน้้าตาลเป็น

แหล่งพลังงานในการสังเคราะห์สารอินทรีย์อื่นๆ เช่น แป้ง ไขมัน และโปรตีน บางส่วนของพืช
จะน้าสารเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการด้ารงชีวิต เช่น การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุและบางส่วน
จะเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เมล็ด ราก ใบ และล้าต้น  

น้้าตาลกลูโคสท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น
แป้งทันที ซึ่งจะถูกสะสมไว้ในเซลล์สีเขียวและแป้งจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสอีกครั้งเมื่อพืช
ต้องการน้าไปใช้ในการด้ารงชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 : กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ที่มา : https://minimayzenithh.wordpress.com 
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แก๊สออกซิเจนจะถูกน้าไปใชใ้นกระบวนการหายใจของพืช เพ่ือน้าไปใช้ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ ส่วนแก๊สออกซิเจนท่ีมากเกินความต้องการของพืชพืชก็จะคาย
ออกมาทางปากใบ 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 : กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ที่มา : https://www.facebook.com 

เมื่อพืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ซึ่งเป็น กระบวนการท่ีเปลี่ยนรูปพลังงาน
แสงใหเ้ป็นพลังงานเคมี โดยมีการสะสม
พลงังานเคมี อยู่ในผลิตภัณฑ์คือ น้้าตาล
กลูโคส  
และแก๊สออกซิเจน 

ภาพที่ 6 : การสร้างอาหารของพืช 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com 
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โครงสร้ำงของพืชที่ใช้สะสมอำหำรได้แก ่
 

1. ราก เช่น รากบัว แครอท เป็นต้น ซึ่งรากของพืชเหล่านี้จะเก็บสะสมแป้งและน้้าตาล
ไว้ภายใน 

    
 

 

 

 

 

 

2. ล้าต้น เช่น อ้อยจะเก็บอาหารไว้ในล้าต้นซึ่งเก็บไว้ในรูปของน้้าตาล มันฝรั่ง จะเก็บ
สะสมแป้งไว้เป็นจ้านวนมากท้าให้มันฝรั่งเป็นแหล่งให้พลังงานท่ีดีส้าหรับมนุษย์ 

   
 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 8 : แครอท 
ที่มา :http://sukkaphap-d.com 

ภาพที่ 9 : รากบัว 
ที่มา : https://www.opsmoac.go.th 

ภาพที่ 10 : อ้อย 
ที่มา : www.farmthailand.com 

ภาพที่ 11 : มันฝรั่ง 
ที่มา :https://www.thai-thaifood.com 
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3. ใบ เช่น กะหล่้า ผักขม จะเก็บอาหารไว้ในใบ 

   

 

 

 

 
 

4. ผล เช่น กล้วย องุ่น มังคุด ทุเรียน ผลไม้เหล่านี้จะเก็บอาหารไว้ในรูปของ น้้าตาลท้า

ให้มีรสหวาน 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพที่ 12 : กะหล่้า 
ที่มา : https://medthai.com 

ภาพที่ 13 : ผักขม 
ที่มา : https://www.kingfreshfarm.com 

ภาพที่ 14 : กล้วย 
ที่มา : http://www.vitamin.co.th 

ภาพที่ 15 : ทุเรียน 
ที่มา : www.chanforchan.com 

ภาพที่ 16 : มังคุด 
ที่มา :https://knowledgyou.wordpress.com 

ภาพที่ 17 : องุ่น 
ที่มา : http://www.hongthongrice.com 
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5. เมล็ด เช่น เมล็ดถั่วลิสง ถั่วเหลือง และเมล็ดข้าวโพดจะประกอบด้วย น้้าตาลน้้ามัน
และแป้ง ท้าให้มีคุณค่าทางสารอาหารสูงและมีรสชาติดี และยังสามารถสกัดน้้ามันมาใช้ปรุง
อาหารได้ด้วย 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 18 : ถั่วลิสง 
ที่มา : https://www.karatbarsaec.com 

ภาพที่ 19 : ถั่วเหลือง 
ที่มา : http://www.komchadluek.net 

ภาพที่ 20 : ข้าวโพด 
ที่มา : http://www.papaidoo.com 
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ประโยชน์ของกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

 

1. เป็นกระบวนการสร้างอาหารเพื่อการด้ารงชีวิตของพืชและถือเป็นห่วงโซ่อาหารท่ี
ส้าคัญในสิ่งมีชีวิต  

 2. เป็นกระบวนการซึ่งสร้างสารประกอบชนิดอื่น ซึ่งจ้าเป็นต่อกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืช  

 3. เป็นกระบวนการซึ่งให้แก๊สออกซิเจนแก่บรรยากาศ  
 4. ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 21 : ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ที่มา : https://www.facebook.com 
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กิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 1 

 
 

 ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค้าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 6 คะแนน ) 

 
แก๊สออกซิเจน           น้ ำ              น้ ำตำล 

 
 

ผลิตผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล้ียงส่วนต่างๆ 
ของล้าต้น 
ส่วนท่ีเหลือพืช 
เก็บสะสมไว้ใน 
ส่วนต่างๆ ในรูป
ของแป้ง 

คายออกสูบ่รรยาย
กาศทางปากใบ 
ช่วยท้าให้อากาศ
บริสุทธิ์ 

คายออกทางปาก
ใบ ช่วยท้าให้
อากาศชุ่มชื้น 
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กิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 2 

 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย   √ หน้าข้อท่ีเห็นว่าถูก  

             และท้าเคร่ืองหมาย  ×  หน้าข้อท่ีเห็นว่าผิด ( 10 คะแนน )  

 
1…………ทางด้านหน้าใบมักมีสีเขียวเข้มมากกว่าด้านหลังใบ  
2…………แก๊สออกซิเจน จะถูกน้าไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืช   
3…………ด้านบนของใบส่วนท่ีรับแสง เรียกว่า หลังใบ  
4…………การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชท่ีมีสีขาว    
5…………ภาวะโลกร้อนเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
6…………กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องใช้ออกซิเจน  
           เป็นสารตั้งต้น  
7…………พืชสีเขียวมีบทบาทส้าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตยกเว้นมนุษย์  
8…………น้้าตาลเป็นแหล่งพลังงาน  
9…………พืชน้าพลังงานเคมีในรูปของอาหารเก็บไว้ในรูปของใบไม้   
10……….น้้าตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้  
           จะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งทันที 
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กิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 3 

 
 
ค ำชี้แจง : จงเติมค้าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน )  

 
พืชสีเขียวมีบทบาทส้าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนพื้นโลก รวมท้ังมนุษย์เรา

ด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงาน โดยการน้าพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็น
พลังงานเคมีในรูปของอาหารเก็บไว้ในรูปของเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชที่มีสี...............หรือมี .................อยู่ โดยมีใบเป็นส่วนท่ีท้าหน้าท่ี
โดยตรง กระบวนการ................ของพืชต้อง ใช้..........................และ......................เป็น
สารตั้งต้นในปฏิกิริยา ดังนั้น พืชสีเขียวจึงมี  ประโยชน์ช่วยลดปริมาณของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง กำรสังเครำะหด์้วยแสงของพืช 

 
      

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท้า  
              เคร่ืองหมายกากบาท (X) ในกระดาษค้าตอบ 
 
1. แสงมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

ก. ใช้ล่อแมลง  
ข. ใช้คายน้้า  
ค. ใช้คายแก๊ส  
ง. ท้าให้คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสง  

2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีส้าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ก. น้้า  
ข. แสง  
ค. แก๊สออกซิเจน  
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

3. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสิ่งแรกท่ีได้คืออะไร 
ก. น้้า  
ข. แป้ง  
ค. น้้าตาล 
ง. แก๊สออกซิเจน 
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4. ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือข้อใด 

ก. น้้าตาล  แป้ง  น้้า  
ข. น้้าตาล  แก๊สออกซิเจน  น้้า  
ค. แป้ง  น้้าตาล  คลอโรฟิลล์  น้้า  
ง. น้้าตาล  แก๊สออกซิเจน  คลอโรฟิลล์  

5. ข้อใดถูกต้อง  
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น  
ค. สิ่งแรกท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือ น้้า  
ง. พืชส่งออกอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของล้าต้นในรูปของน้้าตาล 

6. แก๊สชนิดใดที่พืชปล่อยออกมาในขณะสังเคราะห์ด้วยแสง  
ก. ไนโตรเจน  
ข. ไฮโดรเจน  
ค. ออกซิเจน  
ง. คาร์บอนไดออกไซด์  

7. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด  
ก. ราก  
ข. ล้าต้น  
ค. ดอก  
ง. ใบ  
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8. เมื่อตัดกิ่งไม้ที่มีใบมาวางไว้ในท่ีร่มในตอนกลางวันจะยังมีการสังเคราะห์ด้วยแสง 
   ในใบไม้หรือไม่ถ้ากิ่งไม้นั้นยังสดอยู่ 

ก. ไม่มี เพราะกิ่งไม้ถูกตัดขาด  
ข. ไม่มีเพราะเซลล์ของพืชจะตาย 
ค. มี เพราะเซลล์ของพืชยังมีชีวิต  
ง. ไม่มี เพราะไม่ถูกแสงแดดโดยตรง 

9. ต้นไม้สังเคราะห์ด้วยแสงในช่วงเวลาใด  
ก. ตลอดเวลาที่มีแสง  
ข. เฉพาะตอนกลางวัน  
ค. เฉพาะตอนกลางคืน  
ง. ในเวลาเช้าท่ีอากาศดี  

10. ถ้าขาดแสงพืชจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่เพราะเหตุใด  
ก. ได้เพราะพืชไม่ต้องการแสง  
ข. ไม่ได้เพราะไม่มีพลังงานเคมีเพียงพอ  
ค. ได้เพราะมีพลังงานสะสมในช่วงมีแสง  
ง. ไม่ได้เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงทุกขั้นตอนต้องใช้พลังงานแสง 
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            กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

               ชื่อ.......................................สกุล......................................ชั้น.............. 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ภำคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ค  
2. ค  
3. ข  
4. ก  
5. ค  
6. ง  
7. ข  
8. ก  
9. ง  
10. ง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ง  
2. ค  
3. ค  
4. ข  
5. ก  
6. ค  
7. ง  
8. ข  
9. ก  
10.ง 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 1 

 
 

 ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค้าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 6 คะแนน ) 

 
แก๊สออกซิเจน           น้ ำ              น้ ำตำล 

 
 

ผลิตผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ ำตำล น้ ำ แก๊สออกซิเจน 

เล้ียงส่วนต่างๆ 
ของล้าต้น 
ส่วนท่ีเหลือพชื 
เก็บสะสมไว้ใน 
ส่วนต่างๆ ในรูป
ของแป้ง 

คายออกสูบ่รรยาย
กาศทางปากใบ 
ช่วยท้าให้อากาศ
บริสุทธิ์ 

คายออกทางปาก
ใบ ช่วยท้าให้
อากาศชุ่มชื้น 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 2 

 
 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย   √ หน้าข้อท่ีเห็นว่าถูก  

             และท้าเคร่ืองหมาย  ×  หน้าข้อท่ีเห็นว่าผิด ( 10 คะแนน )  

 
1…………ทางด้านหน้าใบมักมีสีเขียวเข้มมากกว่าด้านหลังใบ  
2…………แก๊สออกซิเจน จะถูกน้าไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืช   
3…………ด้านบนของใบส่วนท่ีรับแสง เรียกว่า หลังใบ  
4…………การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชท่ีมีสีขาว    
5…………ภาวะโลกร้อนเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
6…………กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องใช้ออกซิเจน  
           เป็นสารตั้งต้น  
7…………พืชสีเขียวมีบทบาทส้าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตยกเว้นมนุษย์  
8…………น้้าตาลเป็นแหล่งพลังงาน  
9…………พืชน้าพลังงานเคมีในรูปของอาหารเก็บไว้ในรูปของใบไม้   
10……….น้้าตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้  
           จะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งทันที 
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เฉลยกิจกรรมท้ำยเล่ม กิจกรรมที่ 3 

 
ค ำชี้แจง : จงเติมค้าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน )  

 
พืชสีเขียวมีบทบาทส้าคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนพื้นโลก รวมท้ังมนุษย์เรา

ด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงาน โดยการน้าพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็น
พลังงานเคมีในรูปของอาหารเก็บไว้ในรูปของเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชท่ีมีสี   เขียว   หรือมี    คลอโรฟิลล์   อยู่ โดยมีใบเป็นส่วนท่ี
ท้าหน้าท่ีโดยตรง กระบวนการ    กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง   ของพืชต้อง ใช้      
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์   และ   น้ ำ   เป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยา ดังนั้น พืชสีเขียวจึงมี 
ประโยชน์ช่วยลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่ง
เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนังสื่ออ่ำนเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

พืชน่ำรู ้

เรื่อง กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

นำงสำวกนกวรรณ  เขยีวนิล 

คร ูรับเงินเดอืนอับดับ คศ.1 

โรงเรียนวัดเจ้ำอำม 
ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย 

กรุงเทพมหำนคร 



 

 


