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คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์
ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทาความเข้าใจเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นนี้
ยังเป็นเครื่องมือช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่า ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน สามารถนาความรู้นั้น
ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด และเป็นเครื่องมือสาคัญที่ครูใช้ในการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผู้เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง มีทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งในชุดที่ 1 เป็นเรื่องการค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้นาเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม ซึ่งภาคผนวกจะประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน และแนวคาตอบบัตรกิจกรรมและบัตรคาถาม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการหาคาตอบจากการทา
แบบทดสอบ และบัตรกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นแนวทางหนึ่งทีใ่ ห้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีศักยภาพ
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1

คาชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์
ด้วยแสง ใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา3 ว30243 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วย
1.1 คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2 คาแนะนาสาหรับครู
1.3 บทบาทของครู
1.4 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1.5 บทบาทของนักเรียน
1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
1.7 ผลการเรียนรู้
1.8 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.9 การประเมินผล
1.10 บัตรคาสั่ง
1.11 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.12 บัตรเนื้อหา
1.13 บัตรบันทึกกิจกรรม/บัตรคาถาม
1.14 แบบทดสอบหลังเรียน
1.15 บัตรเฉลยบัตรกิจกรรม/บัตรคาถาม
1.16 ตารางบันทึกคะแนน
2. . ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง
3. การทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
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คาแนะนาสาหรับครู
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. ครูเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมและเพียงพอสาหรับนักเรียน
2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยละเอียดก่อนที่จะทาการสอน
3. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทา
4. ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จัก
การทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
5. ให้นักเรียนประกอบกิจกรรมในเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษา คอยแนะนาเมื่อนักเรียนมีปัญหา
ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น
7. หลัง จากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรม ครูเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกครั้ง
8. ถ้านักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ครูควรจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน
แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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บทบาทของครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้สาหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาชีววิทยา3 รหัส ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนมีบทบาทสาคัญ ดังนี้
1. ครูศึกษาวิธีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ
2. ครูควรศึกษาค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3. ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานที่ สื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถของสมาชิกในกลุ่มดังนี้ นักเรียนเก่ง
1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน โดยการแบ่งกลุ่มจะใช้คะแนนผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน และเลขานุการกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน
7. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาในการเรียนจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือทันที รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยในการเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
8. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกกลุ่ม
9. หลังการเรียนและสรุปบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้สาหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาชีววิทยา3 รหัส ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. นักเรียนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างละเอียด
3. นักเรียนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง แล้วสลับกันตรวจกับเพื่อน
จากเฉลยด้วยความซื่อสัตย์และรอบคอบ พร้อมกับบันทึกผลการทดสอบของเพื่อนลงในตารางบันทึกคะแนนท้ายชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้ถูกต้องตรงกับผลคะแนนที่ได้อย่างแท้จริง
4. นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. นักเรียนสามารถสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
6. ให้ความร่วมมือในการตรวจเฉลยคาตอบ และบันทึกผลคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วสลับการตรวจกับเพื่อนจากเฉลยด้วยความซื่อสั ตย์และรอบคอบ
พร้อมกับบันทึกผลการทดสอบของเพื่อนลงในตารางบันทึกคะแนนท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้
8. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูบัตรเฉลยล่วงหน้า
9. นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
10. หากนักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน
และนักเรียนศึกษาเนื้อหา ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้เวลาว่าง หรือนากลับไปศึกษาที่บ้านได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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บทบาทของนักเรียน
สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีดังนี้
นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธาน 1 คนและเลขานุการกลุ่ม 1 คน ส่วนนักเรียนที่เหลือคือสมาชิกในกลุ่ม

ประธานกลุม่ มีหน้าที่
1. เป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มให้เรียบร้อย
3. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรม
4. เป็นผู้ประสานงานกับครูและสมาชิกเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย

สมาชิกในกลุม่ มีหน้าที่
1. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ด้วยความตั้งใจตามเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามจากบัตรคาถาม
บัตรกิจกรรม บัตรใบงาน
ร่วมอภิปรายและสรุปการปฏิบัติกิจกรรม
3. ช่วยกันรักษาความสะอาด
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ

เลขานุการกลุม่ มีหน้าที่
1. เป็นผู้แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิก
ทาเสร็จเรียบร้อย
2. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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แผนผังลาดับการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ขั้นที่ 4 ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย
ขั้นที่ 5 ขั้นการทดสอบ

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ขั้นที่ 6 ขั้นการคิดคะแนนในการพัฒนา
ตนเอง

ซ่อมเสริม

ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดคะแนนกลุ่มที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ

บบบ
ดาเนินการชุดต่อไป
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ทดลองและอภิปรายเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการค้นคว้าทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. คิดวิเคราะห์
2. เขียนสื่อความ
3. การทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. ซื่อสัตย์สุจริต

การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน
2. ประเมินจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม(จากบัตรกิจกรรม/บัตรคาถาม)
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 1 การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

บัตรคาสัง่

เวลา
2 ชั่วโมง

1. นักเรียนอ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
(ทาลงในกระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน)
3. ศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่องการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
4. ทากิจกรรมตามคาชี้แจงจากบัตรกิจกรรม บัตรคาถาม
5. ตรวจบัตรกิจกรรมโดยรับบัตรเฉลยกิจกรรมและบัตรคาถามจากครูผู้สอน
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ระบุ และหากมีข้อผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ทาลงในกระดาษคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน)
7. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยรับบัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจากครู และตรวจสอบความถูกต้อง
8. แจ้งคะแนนบัตรกิจกรรม บัตรคาถาม แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของตนเองให้เลขานุการกลุ่มบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปต่อไป
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรือ่ ง การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่องหมาย ลงในกระดาษคาตอบ
1. การทดลองทางชีววิทยา โดยการปลูกต้นหลิวหนัก 5 ปอนด์ในถังใบใหญ่ เป็นผลงานการทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด
ก. แจน อินเก็น ฮูซ
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ง. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
2. พืชมีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์
ท่านใด
ก. นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. แจน อินเก็น ฮูซ
ง. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
3. แวน นีล พบว่าแบคทีเรีย บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ โดยไม่ใช้น้า แต่ใช้แก๊สในข้อใดต่อไปนี้
ก. คาร์บอนไดออกไซด์
ข. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ค. มีเทน
ง. ไนโตรเจน
4. แวน นีล เสนอสมมุติฐานว่า ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียน่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับพืช
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าจะรวมตัวกัน
ข. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าถูกแยกสลายได้ ไฮโดรเจนเป็นอิสระ
ค. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าถูกแยกสลายได้ ออกซิเจนเป็นอิสระ
ง. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าจะไม่มีการสลายตัว
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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5. เมื่อพืชได้รับแสง พืชจะนาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา เป็นการค้นพบ
ของนักวิทยาสาสตร์ท่านใด
ก. แจน อินเก็น ฮูซ
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ง. นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
6. โฟโตไลซิส(Photolysis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่น้าถูกแยกออกโดยแสงและได้แก๊สออกซิเจน ซึง่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่าอย่างไร
ก. ปฏิกิริยาโฟโต
ข. ปฏิกิริยาฟิวส์ชัน
ค. ปฏิกิริยาฮิลล์
ง. ปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชัน
7. ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (Light reaction) มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของน้าถูกแยกสลาย
ข. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของไนโตรเจนถูกแยกสลาย
ค. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกแยกสลาย
ง. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของออกซิเจนถูกแยกสลาย
8. ผลที่ได้จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (Light reaction) คือข้อใด
ก. O2 และ ATP
ข. O2 ,ATP และ NADPH + H
ค. O2, H2O และ ATP
ง. CO2, O2 และ ATP
9. ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง (Dark reaction) มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตอนไม่มีแสง
ข. เป็นปฏิกิริยาที่ทาให้เกิดการแตกตัวของน้า
ค. เป็นกระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เป็นกระบวนการที่นาผลผลิตช่วงที่ใช้แสงมาใช้
ง. เป็นกระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง ผลที่ได้คือ O2 , ATP , NADPH + H
10. ผลที่ได้จากปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง (Dark reaction) คือข้อใด
ก. O2 และ ATP
ข. O2 , ATP และ NADPH + H
ค. CO2 , O2 และ ATP
ง. NADPH + H และ ATP

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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กระดาษคาตอบการทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ชุดที่ 1 การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ชือ่ .............................................................................................................ชั้น.....................เลขที.่ ...............

คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
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แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
10
คะแนนที่ได้
ลงชื่อผู้ตรวจ____________________

นักเรียน
ทาแบบทดสอบเสร็จแล้ว
อย่าลืมตรวจ
และบันทึกคะแนนด้วยนะคะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
บัตรเนือ้ หา
การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ทาการศึกษา
ค้นคว้ามานานเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง บางเรื่อง
ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี และต้องอาศัย
ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้
ของนักวิทยาศาสตร์หลายยุคหลายสมัยต่อเนื่องกัน

พวกเราจึงควรตระหนักว่ าความรู้ใ นขณะนี้
ล้วนเป็นผลมาจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ใน
อดีตถึงปัจจุบัน จากการค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ด้ วยแสงของนั ก วิท ยาศาสตร์ ห ลายท่าน
ทาให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
เป็นลาดับ ดังนี้ค่ะ

ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์ (Jean Baptiste Van Helmont)
ภาพที่ 1.1 ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์(Jean
Baptiste Van Helmont)
ที่มา : nattinee36.exteen.com

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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พ.ศ. 2191 (ค.ศ. 1648) ได้มี การพิมพ์ผลงานของฌอง แบบติสท์
แวน เฮลมองท์ (Jean Baptiste Van Helmont) นักวิทยาศาสตร์ชาว
เบลเยี่ ยมที่ทาการทดลองทางชีววิทยา โดยการปลูกต้นหลิวหนัก 5 ปอนด์
ในถังใบใหญ่ที่บรรจุดินซึ่งทาให้แห้งสนิทหนัก 200 ปอนด์ แล้วปิดฝาถัง

ระหว่างทาการทดลองได้รดน้าต้นหลิวที่ปลูกไว้ทุกวัน
ด้วยน้าฝนเป็นระยะเวลา 5 ปี ต้นหลิวเจริญเติบโตขึ้นมาก
เมื่อนาต้นหลิวที่ไม่มีดินติดอยู่ที่รากไปชั่งน้าหนัก ปรากฏว่า
ต้นหลิวหนัก 169 ปอนด์ 3 ออนซ์ (ตัวเลขนี้ไม่ได้รวม
น้าหนักใบซึ่งร่วงไปแต่ละปี) และเมื่อนาดินในถังไปทาให้แห้ง
แล้วนาไปชั่ง ปรากฏว่ามีน้าหนัก 199 ปอนด์ 14 ออนซ์
ซึ่งน้อยกว่าดินที่ใช้ก่อนทาการทดลองเพียง 2 ออนซ์
เท่านั้น ดังภาพที่ 1.2
ภาพที่ 1.2 การทดลองของ ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
ที่มา : www. sakolraj.ac.th (อ้างอิงมาจาก Moore, R., 1995)

แวน เฮลมองท์ ได้สรุปผลการทดลองว่า
น้าหนักของต้นหลิวทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากน้าเพียง
อย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้นกึ ถึงแก๊สในอากาศและดิน

ความจริงแล้วน้าหนักของดินที่หายไปนั้นก็เป็นส่วนที่พืชนาไปใช้ในการดารงชีวิตและจาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตซึ่งมีส่วนทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้นด้วย จากการศึกษา ทาให้เราทราบว่า น้าหนักของต้นหลิว
ที่เพิม่ ขึ้ น จากเดิ มคือ 5 ปอนด์มาเป็น 169 ปอนด์ 3 ออนซ์นน้ั มาจากน้า(ที่รดหรือจากดิน)
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2 ) จากอากาศรวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โจเซฟ พริสต์ลยี ์ (Joseph Priestley)

ภาพที่ 1.3 โจเซฟ พริสต์ลยี ์ (Joseph Priestley)
ที่มา : siweb.dss.go.th

ในปี พ.ศ. 2315 (ค.ศ. 1772) โจเซฟ พริสต์ลีย์ (Joseph
Priestley) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้พิมพ์ผลงานที่ทาการทดลอง
โดยจุดเทียนไขไว้ในครอบแก้วปรากฏว่าสักครู่ เทียนไขก็ดับและเมื่อใส่หนู
เข้าไปในครอบแก้ว ครู่ต่อมาหนูก็ตาย เมื่อนาหนูที่มีชีวิตไปไว้ในครอบแก้วเดิมที่
เทียนไขดับปรากฏว่าหนูตายเกือบทันที และเมื่อจุดเทียนไขแล้วนาไปใส่ในครอบ
แก้วเดิมที่หนูตายอยู่แล้ว ปรากฏว่าเทียนไขดับเกือบทันที

อากาศที่หนูหายใจออกมาและอากาศที่ทาให้เทียนไขดับในสมัยนั้นเรียกว่า "อากาศเสีย"
สิ่งที่สงสัยใน ยุคนั้นก็คือคนและสัตว์อื่นๆ เป็นจานวนมากกาลังหายใจอยู่ตลอดเวลาและยังมีการเผาไหม้
สิ่งต่างๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ ในที่สุดอากาศที่ใช้ในการหายใจหรือช่วยในการลุกไหม้ไม่ถูกทาลายให้หมดไป
หรือเขาได้ทดลองนาหนูใส่ ไว้ในครอบแก้วเดียวกันกับพืชสีเขียว ปรากฏว่าทั้งพืชและหนูสามารถมีชีวิตอยู่ได้
ดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 การทดลองของโจเซฟ พริสต์ลยี ์
ที่มา : coursehero.com
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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บังเอิญครั้งหนึ่ง พริสต์ลีย์ได้นาเอาพืชสีเขียวใส่ในครอบแก้วที่เคยจุดเทียนไข
เอาไว้ก่อนแล้วอีก 10 วันต่อมา เมื่อจุดเทียนไขในครอบแก้วนั้นใหม่ ปรากฏว่าเทียน
ไขลุกไหม้อยู่ได้ระยะหนึ่งโดยไม่ดับทันที

หลายครั้งที่พริสต์ลีย์ ได้แบ่งอากาศหลังจากเทียนไขดับแล้วออกเป็น 2 ส่วน
โดยนาพืชใส่ไว้ในส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งใส่แต่แก้วบรรจุน้า ทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจุดเทียนไข
พบว่า เทียนไขลุกไหม้ได้ระยะหนึ่งในอากาศส่วนแรก แต่จะดับทันทีในอากาศส่วนที่สองดังภาพ1.5

ภาพที่ 1.5 การทดลองเพิม่ เติมของโจเซฟ พริสต์ลยี ์
ที่มา : coursehero.com

หลังจากนั้น พริสต์ลีย์ได้ศึกษาคุณสมบัติของแก๊สและอากาศ และทราบว่า "อากาศดี"
ช่วยในการเผาไหม้ และการหายใจของสัตว์ แต่การหายใจของสัตว์และการเผาไหม้ของเทียนไข
ทาให้เกิด "อากาศเสีย
พริสต์ลีย์ มิได้ย้าถึงความสาคัญของส่วนที่มีสีเขียวของพืชในการที่สามารถทาให้อากาศดีขึ้น
และไม่ได้คานึงถึงว่า พืชจะมีความสามารถในการทาให้อากาศดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพืชได้รับแสงสว่างเท่านั้น

สู้ๆนะคะคนเก่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

16

แจน อินเก็น ฮูซ (Jan Ingen Housz)

ภาพที่ 1.6 แจน อินเก็น ฮูซ(Jan Ingen Housz)
ที่มา : SCIENCEphotoLIBRARY.

พ.ศ . 2322 (ค .ศ . 1779) แจ น อิ น เก็ น ฮู ซ (Jan Ingen Housz) นายแพทย์ ช าวดั ท ช์
ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทดลองของพริสต์ลีย์ จะได้ผลก็ต่อเมื่อพืชได้รับแสงสว่าง และเฉพาะส่วนสีเขียวของพืชเท่านั้น
ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน "อากาศเสีย" ให้เป็น "อากาศดี" คือถ้ามีแสงสว่างพืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2
เป็นสารอาหารและ O2 ได้

แสง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

จากความรู้ทางวิชาเคมีซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในระยะใกล้เคียงกับที่พริสต์ลีย์ และอินเก็น ฮูซ
ทดลองนั้น พบว่า แก๊สทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ และแก๊ส
ที่เกิดจากการหายใจออกของสัตว์
เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน คือ คาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนแก๊สทีช่ ว่ ยในการลุกไหม้และแก๊สทีใ่ ช้
ในการหายใจของสัตว์ คือ ออกซิเจน แสดงว่าเมื่อพืช
ได้รับแสงพืชจะนาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาดังภาพที่ 1.7

พืช

แก๊สออกซิเจน

ภาพที่ 1.7 การทดลองของแจน อินเก็น ฮูซ

ที่มา : minimayzenithh.wordpress.com

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ปี พ.ศ. 2329 อินเก็น ฮูซ ยังค้นพบเพิ่มเติมอีกว่า
พืชเก็บธาตุคาร์บอนไว้ในรูปของสารอินทรีย์อีกด้วย ดังภาพที่ 1.8

แสง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แก๊สออกซิเจน
สารอินทรีย์

ภาพที่ 1.8 การทดลองของแจน อินเก็น ฮูซ

ฌอง ซีนีบิเยร์ (Jean Senebier)

ภาพที่ 1.9 ฌอง ซีนบี เิ ยร์(Jean Senebier)
ที่มา : SCIENCEphotoLIBRARY.

ในปี พ.ศ. 2325 (ค.ศ.1782) ฌอง ซีนีบิเยร์
ค้นพบว่า แก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการ
หายใจของสัตว์คือ CO2 (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์)
ส่วนแก๊ส ที่ช่วยในการลุกไหม้และแก๊สที่ใช้ในการหายใจ
ของสัตว์คือ O2 (แก๊สออกซิเจน) แสดงว่าเมื่อพืชได้รับ
แสง พืชจะนาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และปล่อย
แก๊สออกซิเจนออกมา ดังภาพที่ 1.10

ภาพที่ 1.10 การทดลองของฌอง ซีนบี เิ ยร์
ที่มา : c1ub.net

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์ (Nicolas Theodore de Soussure)

ภาพที่ 1.11 นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
(Nicolas Theodore de Soussure)
ที่มา : minimayzenithh

พ.ศ. 2347 (ค.ศ.1804) นักวิทยาศาสตร์ ชาวสวิสชื่อ นิโคลาส ธีโอดอร์
เดอ โซซูร์ได้ทาการทดลองพบว่า พืชมีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ไปใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของฮูซ และเดอ โซซูร์ ยังทดลองให้เห็น
ว่าน้าหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมากกว่าน้าหนักของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับ
เขาจึงสันนิษฐานว่าน้าหนักที่เพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นน้าหนักของน้าที่พืชได้รับ ดังภาพที่ 1.12

ภาพที่ 1.12 กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ที่มา : Science - WordPress.com

จากการทดลองโดยการวิเคราะห์ทางเคมีในเวลาต่อมา พบว่าสารอินทรีย์
ที่ได้จากการสร้างอาหารของพืช คือ สารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต
จากผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง จึงได้ตามกระบวนการสร้างอาหารของพืชได้
ดังภาพ 1.13
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
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แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์

น้า

แก็สออกซิเจน

ภาพที่ 1.13 กระบวนการสร้างอาหารของพืช

แวน นีล (Van Niel)

ภาพที่ 1.14 แวน นีล (Van Niel)
ที่มา : biologia.cubaeduca.cu

พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) แวน นีล แห่งมหาวิทยาลัสแตนฟอร์ด ได้ พบว่าแบคทีเรีย
บางชนิด (Green sulfur bacteria และ Purple sulfur bacteria) สามารถสังเคราะห์
ด้วยแสงได้ โดยไม่ใช้น้าแต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แทน พบว่าผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
แสงแทนที่จะเกิดออกซิเจน (O2) กลับเกิดซัลเฟอร์ (S) ขึ้นแทน จากการทดลอง แสดงว่า
ซัลเฟอร์เกิดจาการสลายตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ดังภาพที่ 1.15

คาร์บอนไดออกไซด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

คาร์โบไฮเดรต
น้า
ซัลเฟอร์
ภาพที่ 1.15 การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของแบคทีเรียบางชนิด

แวน นีล จึงเสนอสมมุติฐานว่า ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
แบคทีเรีย น่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับพืชนั่นคือ ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
โมเลกุลของน้าถูกแยกสลายได้ออกซิเจน(O2) เป็นอิสระ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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แซม รูเบนและมาร์ตนิ คาเมน (Sam Ruben และ Martin Kamen)

ภาพที่ 1.16 แซม รูเบน (Sam Ruben)

ภาพที่ 1.17 มาร์ตนิ คาเมน (Martin Kamen)

ที่มา : http://www.historyforsale.com

พ.ศ. 2484 สมมุติฐานของ แวน นีล ก็ได้รับการสนับสนุนจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง
ซึ่งได้แก่ แซม รูเบน และมาร์ติน คาเมน โดยใช้สาหร่ายสีเขียวปริมาณเท่ากันใส่ลงในขวดแก้ว 2 ใบแล้วใส่น้าและ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงไปในขวดทั้งสองดังภาพที่ 1.18

ก

ข

ภาพที่ 1.18 การทดลองของแซม รูเบน และมาร์ตนิ คาเมน

ที่มา : กระบวนการสังเคราะห์แสง - WordPress.com
ชุด ก.
เมื่อให้ออกซิเจนในโมเลกุลน้าเป็นออกซิเจนที่มีไอโซโทป
หนัก (18O) พบว่าออกซิเจนที่ปล่อยออกมา
เป็นออกซิเจนที่มีไอโซโทปหนัก

ชุด ข.
เมื่อให้ออกซิเจนในโมเลกุลน้าเป็นออกซิเจนปกติ (16O)
พบว่าออกซิเจนที่ปล่อยออกมาเป็นออกซิเจนปกติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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ชุด ก.
ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีออกซิเจนปกติ
แต่ใส่น้าซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนซึ่งเป็นสารไอโซโทปหนัก
คือ H218O
แล้วนาหลอดไปตั้งไว้ในที่มีแสง

ชุด ข.
ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ประกอบออกซิเจนซึ่งเป็นสาร
ไอโซโทปหนัก คือ C18O2
แต่ใส่น้าที่มีออกซิเจนปกติ
แล้วนาหลอดไปตั้งไว้ในที่มีแสง

สาหร่ายได้รับแสงก็จะให้ออกซิเจน
ไอโซโทปหนัก (18O2) ออกมา

สาหร่ายได้รับแสงก็จะให้ออกซิเจน
ปกติ (16O2) ออกมา
จึงสรุปได้ว่า
ออกซิเจนทีไ่ ด้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงมาจาก
โมเลกุลของน้าเท่านัน้

โรบิน ฮิลล์ (Robin Hill)

ภาพที่ 1.19 โรบิน ฮิลล์ (Robin Hill)
ที่มา : en.wikipedia.org

พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) โรบิน ฮิลล์ (Robin Hill) ทาการทดลองโดยการสกัด
คลอโรพลาสต์ ออกมาจากใบของผักโขม แล้วนามาผสมกับน้า จากนั้นแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด
ชุดหนึ่งเติมเกลือเฟอริก(Fe3+) อีกชุดไม่เติมเกลือเฟอริก (Fe3+) แล้วฉายแสงให้แก่หลอดทดลองทั้ง
สองชุด ผลการทดลองปรากฏว่าชุดที่ 1 เกิดเกลือเฟอรัส (Fe2+) และมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น ส่วนชุด
ที่ 2 ไม่พบว่ามีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น ดังภาพที่ 1.20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

จากการทดลองของฮิลล์ สรุปได้ว่า
เมือ่ คลอโรพลาสต์ได้รบั พลังงานจากแสง
และมีสารรับอิเล็กตรอนอยูด่ ว้ ย
น้าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้โดย
ไม่จาเป็นต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์
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ภาพที่ 1.20 การทดลองของโรบิน ฮิลล์
ที่มา : www.slideshare.net/somycha

การทดลองของฮิลล์ครั้งนี้ก่อให้เกิดการตื่นตัวกันมาก เนื่องจากปฏิกิริยาที่เขาทดลองนี้
มีการปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนเช่นเดียวกับพืช แต่ในการทดลองของเขาใช้เพียงคลอโรพลาสต์ ซึ่งเป็น
ออร์แกเนลล์ของเซลล์พืชเท่านั้น จากการทดลองนี้จึงนาไปสู่แนวความคิดว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์
ด้วยแสง น่าจะมีอย่างน้อย 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นที่ปล่อยแก๊สออกซิเจน กับขั้นที่เกี่ยวข้องกับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ปฏิกิริยานี้ฮิลล์ตั้งชื่อว่า ปฏิกิริยาฮิลล์ (Hill’s reaction)
และต่อมาเรียกว่า โฟโตไลซิส(Photolysis)
ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่น้าถูกแยกออกโดยแสง และได้แก๊สออกซิเจน

เข้าใจแล้ว
ไปต่อหน้าถัดไป
กันเลย
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แดเนียล อาร์นอน (Daniel Arnon)

ภาพที่ 1.21 แดเนียล อาร์นอน
(Daniel Arnon)
ที่มา : natureduca.com

พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) แดเนียล อาร์นอน (Daniel Arnon ) และคณะ
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่เบิร์กเลย์ ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองของฮิลล์ อาร์นอน
คิดว่าถ้าให้สารบางอย่างเช่น ADP, หมู่ฟอสเฟต (Pi) , NADP และ CO2 ลงไปในคลอโรพลาสต์
ที่สกัดมาได้แล้วให้แสงจะมีปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงจนได้น้าตาลเกิดขึ้น

ต่อมาอาร์นอนได้ทาการทดลองเพื่อติดตามขั้นตอน
ของการเกิดปฏิกิริยาโดยควบคุมปัจจัยบางอย่างแล้วสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น
อาร์นอน พบว่า ถ้าให้สารต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วยกเว้นคาร์บอนไดออกไซด์
ปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้สารบางอย่าง แต่ไม่มีการสร้างคาร์โบไฮเดรต

ศึกษาการทดลอง
ของอาร์นอนในหน้าถัดไป
กันเลย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

การทดลองที่ 1

24

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(ก) ใส่น้าและคลอโรพลาสต์ลงในหลอดทดลอง เติม NADP+ และ ADP + Pi
ลงในหลอดแล้วฉายแสง ปรากฏว่า เกิด NADPH , ATP และ แก๊สออกซิเจน
(ข) ใส่น้าและคลอโรพลาสต์ลงในหลอดทดลอง เติม ADP + Pi ลงในหลอด
แล้วฉายแสง ปรากฏว่า เกิด ATP เพียงอย่างเดียว ดังภาพที่ 1.21

เติม NADP + ADP + Pi

เกิด NADPH + ATPและ o2

แสง

(ก)

น ้ำ

เติม ADP + Pi

เกิด ATP

คลอโรพลำสต์
ที่สกัดจำกผักโขม

แสง

(ข)
ภาพที่ 1.22 (ก) การทดลองของแดเนียล อาร์นอน เมือ่ ให้แสงแต่ไม่ให้ 𝐂𝐨𝟐
(ข) การทดลองของแดเนียล อาร์นอน เมือ่ ให้แสงแต่ไม่ให้ 𝐂𝐨𝟐 และ NADP+

สรุปสมการได้ดงั นี้
คลอโรพลาสต์
ATP + NADPH + H+ + O2
แสงสว่าง
คลอโรพลาสต์
ATP
แสงสว่าง

(ก) ADP + Pi + NADP+ + H2O

(ข) ADP + Pi + H2O

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

25

การทดลองที่ 2 ใส่น้าและคลอโรพลาสต์ลงในหลอดทดลอง เติม ADP + Pi ลงในหลอด แล้วฉายแสง
ปรากฏว่า เกิด ATP เพียงอย่างเดียว ดังภาพที่ 1.23
เติม Co2 +

ATP

+

เกิดน้าตาล + ADP + Pi
และ NADP+

NADP

น้า

คลอโรพลาสตที่สกัดจากผักโขม

ภาพที่ 1.23 การทดลองของแดเนียล อาร์นอน เมือ่ ไม่ให้แสงแต่ให้ CO2 ATP และ NADPH

สรุปสมการได้ดงั นี้
CO2 + ATP + NADPH + คลอโรพลาสต์

น้าตาล + ADP + Pi + NADP+

จากการทดลองที่ 1 (ก) ของแดเนียล อาร์นอน ทาให้ทราบว่า
ถ้ามีตัวรับอิเล็กตรอน (NADP+) พืชสามารถใช้พลังงานจากแสงในการแยกน้าได้
แก๊สออกซิเจน ATP และ NADPH (ข) ถ้าไม่มีตัวรับอิเล็กตรอน พืชสามารถ
สังเคราะห์ ATP ได้ เรียกกระบวนการนี้ว่า โฟโตฟอสโฟรีเลชัน
(Photophosphorylation)
จากการทดลองที่ 2 โดยเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ATP และ
NADPH ลงไปในสารละลายของคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจากเซลล์แต่ไม่ให้
แสงสว่าง ผลปรากฏว่าพืชสามารถสังเคราะห์น้าตาลได้ โดยไม่ใช้แสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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จากการศึกษาของอาร์นอน ทาให้นักวิทยาศาสตร์เกิด
แนวคิดว่า ขั้นตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสง อาจแยกออกเป็น
2 ขั้นตอน คือ
 ปฏิกริ ยิ าทีต่ อ้ งใช้แสง (Light reaction)
เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของ
น้าถูกแยกสลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ แก็สออกซิเจน ATP และ
NADPH + H
 ปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ใช้แสง (Dark reaction)
เป็นกระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เป็นกระบวนการที่
นาผลผลิตช่วงที่ใช้แสง คือ ออกซิเจน , ATP และ NADPH
+ H มาตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วได้ผลผลิตเป็นน้าตาล ,
ADP + Pi , NADP+ ซึง่ ADP + Pi , NADP+
พืชจะนากลับไปใช้ในปฏิกิริยาใช้แสงต่อไป

เย้ จบเนื้อหาแล้ว
เรามาทาบัตรกิจกรรม
กันเถอะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
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บัตรกิจกรรม
เรือ่ ง การศึกษาค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........เลขที่.........

คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนสรุปผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ลงในบัตรกิจกรรม (5คะแนน)

ลาดับ
ที่

นักวิทยาศาสตร์

1

แวน เฮลมองท์

2

โจเซฟ พริสต์ลีย์

3

อินเก็น ฮูซ

4

นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์

5

แวน นีล

6

แซม รูเบน มาร์ติน คาเมน

7

โรบิน ฮิลล์

8

แดเนียล อาร์นอน

ผลงานค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์

ข้อสรุป
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บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. คาถามมี 3 ตอน
2. การตอบคาถามแต่ละข้อต้องตอบให้ครอบคลุมและถูกต้องตามข้อคาถามจึงจะได้คะแนนเต็มในข้อนั้น
หากตอบถูกแต่ไม่ครอบคลุมข้อคาถามจะได้คะแนนครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม

ตอนที่ 1 ให้นกั เรียนตอบคาถามให้ถกู ต้อง (5คะแนน)
1. แวน เฮลมองท์ สรุปว่าน้าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นได้มาจากน้าเท่านั้น นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากข้อมูลของพริสต์ลีย์ ในกรณีที่มีพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. จากข้อเสนอของอินเก็น ฮูซ นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพของการเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้อย่างไร
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. จากการทดลองของแดเนียล อาร์นอน สารที่ทาหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน คือสารใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. หากข้อสันนิษฐานของนิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์เดอ โซซูร์ เป็นจริง นักเรียนจะสรุปแผนภาพ
การสร้างอาหารของพืชเมื่อได้รับแสงได้อย่างไร
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอให้นกั เรียนตอบคาถาม
ด้วยความรอบคอบนะคะ
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6. จากปฏิกิริยาที่กาหนดให้
CO2 + 2H2S
6CO2 + 12H2O

สำรสี
แสงสว่ำง

(CH2O) + H2O + A

พืชสีเขียว
แสงสว่ำง

ปฏิกิริยาที่ 1

C6H12O6 + B + 6 H2O

ปฏิกิริยาที่ 2

A และ B หมายถึงแก๊สชนิดใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. จากปฏิกิริยาสาร A น่าจะเป็นสารชนิดใด
คลอโรพลำสต์
ADP + Pi + NADP+ + H2O + CO2 ----------------->
A
แสงสว่าง
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ ดังปฏิกิริยาข้างล่าง ไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับนั้นมาจากสารใด
คลอโรพลาสต์ + น้า + เกลือเฟอริก

แสง
----------->

เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง
พืชสีเขียว
6CO2 + 6H2O ----------->
C6H12O6 + 6O2
แสงสว่ำง

ถ้าหากขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้าตาลขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ เมื่อเติมเกลือเฟอริก (Fe3+) ลงในสารละลายคลอโรฟิลล์
แล้วฉายแสง ผลปรากฏว่า เกลือเฟอริก (Fe3+) เปลี่ยนเป็น เกลือเฟอรัส (Fe2+) และมีแก๊สออกซิเจน
เกิดขึ้น จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของเกลือเฟอริก (Fe3+)
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไปต่อตอนที2่
ในหน้าถัดไปกันเลยค่ะ
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ตอนที่ 2 ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก และทาเครือ่ งหมาย X หน้าข้อความ
ทีเ่ ห็นว่าผิด (5คะแนน)

1.

น้าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.

พืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นสารอาหารและแก๊ส O2 ได้ ไม่ว่าจะมีแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม

3.

แก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการหายใจออกของสัตว์เป็นแก๊สชนิดเดียวกันส่วนแก๊สที่ช่วย
ในการลุกไหม้และใช้ในการหายใจของสัตว์ก็เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน

4.

แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยไม่ใช้น้า แต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

5.
6.

แก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อคลอโรพลาสต์ได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้
โดยไม่จาเป็นต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์

7.

พืชจะให้ NADPH + H+ และแก๊ส O2 เมื่อได้รับแก๊ส CO2

8.

ปัจจัยในการสังเคราะห์น้าตาล คือ ATP , NADPH + H+ และ PGA

9.

เมื่อสารสีได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้

10.

ถ้าทาการทดลองผ่านแสงเข้าไปในของผสมซึ่งมีเกลือเฟอริกและคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจากผักโขม
ปรากฏว่า เกลือเฟอริกเปลี่ยนเป็นเกลือเฟอรัสและมีออกซิเจนเกิดขึ้น

เก่งมากๆค่ะ นักเรียน
อีกนิดเดียวใกล้เสร็จแล้ว
ไปต่อตอนที่ 3 กันเลย
ค่ะ
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ตอนที่ 3 ให้นกั เรียนจับคูข่ อ้ ความทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั โดยนาอักษรด้านขวามือ
ใส่ลงหน้าข้อความด้านซ้ายมือ (5คะแนน)

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้าและสารอินทรีย์
2. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศดี
ให้เป็นอากาศเสียได้
3. น้าหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมาจากน้า
เพียงอย่างเดียว
4. ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง มาจากน้าเท่านั้น
5. น้าเป็นสารตั้งต้นที่พืช
ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
6. พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นสารตั้งต้นและได้ออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์
7. พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้า
เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
8. ปัจจัยในการสังเคราะห์ คือ ATP และ
NADPH + H+ ไม่ใช่แสง
9. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้าและน้าตาล
10. สารประกอบที่ทาหน้าที่เป็น
ตัวรับไฮรโดรเจน (H - accepter)
ในพืชคือ NADP+

ก. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
ข. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ค. แจน อินเก็น ฮูซ
ง. โคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
จ. แวน นีล
ฉ. แซม รูเบน และมาร์ติน คาเมน
ช. โรบิน ฮิลล์
ซ. แดเนียล อาร์นอน

หากทาเสร็จแล้ว
ขอให้นกั เรียน
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ตัง้ ใจนะคะ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรือ่ ง การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่องหมาย ลงในกระดาษคาตอบ
1. แวน นีล พบว่าแบคทีเรีย บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ โดยไม่ใช้น้า แต่ใช้แก๊สในข้อใดต่อไปนี้
ก. คาร์บอนไดออกไซด์
ข. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ค. มีเทน
ง. ไนโตรเจน
2. แวน นีล จึงเสนอสมมุติฐานว่า ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียน่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับพืช
คือข้อใดต่อไปนี้
ก. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าจะรวมตัวกัน
ข. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าถูกแยกสลายได้ ไฮโดรเจนเป็นอิสระ
ค. ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าถูกแยกสลายได้ ออกซิเจนเป็นอิสระ
ง .ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโมเลกุลของน้าจะไม่มีการสลายตัว
3. พืชมีการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด
ก. นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. แจน อินเก็น ฮูซ
ง. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
4. การทดลองทางชีววิทยา โดยการปลูกต้นหลิวหนัก 5 ปอนด์ในถังใบใหญ่ เป็นผลงานการรทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ท่านใด
ก. แจน อินเก็น ฮูซ
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ง. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
5. โฟโตไลซิส (Photolysis) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่น้าถูกแยกออกโดยแสง และได้แก๊สออกซิเจน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่าอย่างไร
ก. ปฏิกิริยาฮิลล์
ข. ปฏิกิริยาฟิวส์ชัน
ค. ปฏิกิริยาโฟโต
ง. ปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชัน
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6. ผลที่ได้จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (Light reaction) คือข้อใด
ก. O2 และ ATP
ข. CO2, O2 และ ATP
ค. O2 , ATP และ NADPH + H
ง. O2, H2O และ ATP
7. ผลทีไ่ ด้จากปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ใช้แสง (Dark reaction) คือข้อใด
ก. O2 และ ATP
ข. O2 , ATP และ NADPH + H
ค. CO2 , O2 และ ATP
ง. NADPH + H และ ATP
8.ปฏิกริ ยิ าที่ไม่ใช้แสง (Dark reaction) มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตอนไม่มีแสง
ข. เป็นกระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เป็นกระบวนการที่นาผลผลิตช่วงที่ใช้แสงมาใช้
ค. เป็นปฏิกิริยาที่ทาให้เกิดการแตกตัวของน้า
ง. เป็นกระบวนการที่ไม่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง ผลที่ได้คือ O2 , ATP , NADPH + H
9. ปฏิกริ ยิ าทีต่ อ้ งใช้แสง (Light reaction) มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของน้าถูกแยกสลาย
ข. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของไนโตรเจนถูกแยกสลาย
ค. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกแยกสลาย
ง. เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องใช้แสงโดยตรง เพื่อทาให้โมเลกุลของออกซิเจนถูกแยกสลาย
10. เมื่อพืชได้รับแสง พืชจะนาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา เป็นการค้นพบ
ของนักวิทยาสาสตร์ท่านใด
ก. แจน อินเก็น ฮูซ
ข. ฌอง ซีนีบิเยร์
ค. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ง. นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
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กระดาษคาตอบการทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ชุดที่ 1 การค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ชือ่ .............................................................................................................ชั้น.....................เลขที.่ ...............

คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

แบบบันทึกคะแนนหลังเรียน
คะแนนเต็ม
10
คะแนนที่ได้
ลงชื่อผู้ตรวจ____________________

นักเรียน
ทาแบบทดสอบเสร็จแล้ว
อย่าลืมตรวจ
และบันทึกคะแนนด้วยนะคะ
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หลังเรียน
คาตอบ
ง
ก
ข
ค
ข
ค
ก
ข
ค
ง

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ค
ก
ง
ก
ค
ง
ข
ก
ข

38

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

39

แบบเฉลยบัตรกิจกรรม
เรือ่ ง การศึกษาค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ให้นักเรียนสรุปผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (5คะแนน)
ลาดับ
ที่

นักวิทยาศาสตร์

ผลงานค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์
ข้อสรุป
น้าหนักของตน
หลิวที่เพิ่มขึ้น

1

แวน เฮลมองท์

ต้นหลิวและน้า

2

โจเซฟ พริสต์ลีย์

อากาศเสีย

อากาศดี

3

อินเก็น ฮูซ

CO2

สารอินทรีย์และ
O2

4

นิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์

CO2 H2O

C6H12O6 และ
O2

5

แวน นีล

CO2 H2S

CH2O H2O
และ S

น้าหนักของต้นหลิว
ที่เพิ่มขึ้นมาจากน้า
เพียงอย่างเดียว
พืชสีเขียวสามารถ
เปลี่ยนอากาศเสีย
เป็นอากาศดี
พืชสีเขียวเมื่อได้รับแสง
สามารถเปลี่ยน
CO2 ให้เป็น
สารอินทรีย์และO2
พืชสีเขียวเมื่อได้รับแสง
สามารถเปลี่ยน
CO2 และ H2O
ให้เป็น C6H12O6
และO2
แบคทีเรียเมื่อได้รับ
แสงสามารถเปลี่ยน
CO2 และ H2S
ให้เป็น CH2O ,
H2O และ S
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ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

ลาดับ
ที่
6

7

8

นักวิทยาศาสตร์
แซม รูเบน
มาร์ติน คาเมน
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ผลงานค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
วัตถุดิบ
H218O
H216O

C16O

+
2
18
+ C O2

ผลิตภัณฑ์
18O

2
16O
2

โรบิน ฮิลล์

คลอโรพลาสต์ น้าและ
เกลือเฟอริก

แดเนียล อาร์นอน

ปฏิกิริยาใช้แสง
ADP , Pi , NADP+ ATP NADPH2
และ O2
H2O

เกลือเฟอรัสและ
ออกซิเจน

ข้อสรุป
O2 ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
มาจากโมเลกุล
ของน้า
เมื่อคลอโรพลาสต์
ได้รับแสงทาให้
น้าแตกตัว
ให้อิเล็กตรอน
เมื่ออิเล็กตรอน
ไปรวมกับเกลือ
เฟอริกกลายเป็น
เกลือเฟอรัส
พืชสามารถ
ใช้พลังงานจากแสง
ในการแยกน้า
ได้ O2 ATP และ
NADPH
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บัตรเฉลยบัตรคาถาม
เรือ่ ง การศึกษาค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ตอนที่ 1 ให้นกั เรียนตอบคาถามให้ถกู ต้อง (5คะแนน)
1. แวน เฮลมองท์ สรุปว่าน้าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นได้มาจากน้าเท่านั้น นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ นักเรียนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้ ครูควรให้นักเรียนระบุเหตุผลประกอบด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย แต่ครูควรแนะนาให้นักเรียนเห็นความบกพร่องของตัวแปร เช่น ปริมาณน้าที่ใช้รด การสูญเสียของน้าที่พืช
ไม่ได้น้าไปสร้างเนื้อเยื่อ สารที่อยู่ในบรรยากาศที่พืชนา เข้าไปสร้างเนื้อเยื่อ เป็นต้น)
2. จากข้อมูลของพริสต์ลีย์ ในกรณีที่มีพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
ตอบ อากาศดีช่วยในการเผาไหม้และการหายใจของสัตว์ แต่การหายใจของสัตว์และการเผาไหม้ของเทียนไขทาให้เกิดอากาศเสีย
3. จากข้อเสนอของอินเก็น ฮูซ นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพของการเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็น
แสง
อากาศดีได้อย่างไร
ตอบ คาร์บอนไดออกไซด์
พืช
ออกซิเจน
4. จากการทดลองของแดเนียล อาร์นอน สารที่ทาหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน คือสารใด
ตอบ NADP+ หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
5. หากข้อสันนิษฐานของนิโคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์เดอ โซซูร์ เป็นจริง นักเรียนจะสรุปแผนภาพ
การสร้างอาหารของพืชเมื่อได้รับแสงได้อย่างไร
ตอบ
คาร์บอนไดออกไซด์
น้า

พืช

คาร์โบไฮเดรต
แก๊สออกซิเจน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
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6. จำกปฏิกิรยิ ำที่กำหนดให้
CO2 + 2H2S

สำรสี
แสงสว่ำง

(CH2O) + H2O + A

พืชสีเขียว
แสงสว่ำง

6CO2 + 12H2O

ปฏิกิริยาที่ 1

C6H12O6 + B + 6 H2O

ปฏิกิริยาที่ 2

A และ B หมายถึงแก๊สชนิดใด
ตอบ A หมายถึง S (ซัลเฟอร์) B หมายถึง O2 (ออกซิเจน)
7. จากปฏิกิริยาสาร A น่าจะเป็นสารชนิดใด
คลอโรพลำสต์
ADP + Pi + NADP+ + H2O + CO2 ----------------->
แสงสว่าง
ตอบ สาร A

คือ

A

C6H12O6

8. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ ดังปฏิกิริยาข้างล่าง ไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับนั้นมาจากสารใด
แสง
คลอโรพลาสต์ + น้า + เกลือเฟอริก ----------->
เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน
ตอบ ไฮโดรเจนที่เกลือเฟอริกได้รับมาจากน้า
9. จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง
6CO2 + 6H2O -----------> C6H12O6 + 6O2
ถ้าหากขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้าตาลขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด
ตอบ ไม่ได้ เพราะ ขาดสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างน้าตาล
10. จากการทดลองของโรบิน ฮิลล์ เมื่อเติมเกลือเฟอริก (Fe3+) ลงในสารละลายคลอโรฟิลล์
แล้วฉายแสง ผลปรากฏว่า เกลือเฟอริก (Fe3+) เปลี่ยนเป็น เกลือเฟอรัส (Fe2+) และมี
แก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของเกลือเฟอริก (Fe3+)
ตอบ เกลือเฟอริก (Fe3+) ทาหน้าเป็นสารรับอิเล็กตรอนจากการที่พลังงานแสงทาให้น้าแตกตัว
แล้วกลายเป็นเกลือเฟอรัส (Fe2+)
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ตอนที่ 2 ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก และทาเครือ่ งหมาย X หน้าข้อความ
ทีเ่ ห็นว่าผิด(5คะแนน)
1. X น้าหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2. X พืชสีเขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 เป็นสารอาหารและแก๊ส O2 ได้ ไม่ว่าจะมีแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม
3. แก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่เกิดจากการหายใจออกของสัตว์เป็นแก๊สชนิดเดียวกันส่วนแก๊สที่ช่วย
ในการลุกไหม้และใช้ในการหายใจของสัตว์ก็เป็นแก๊สชนิดเดียวกัน
4. แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยไม่ใช้น้า แต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
5. X แก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์
6. เมือ่ คลอโรพลาสต์ได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจน
ได้โดยไม่จาเป็นต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์
7. X พืชจะให้ NADPH + H+ และแก๊ส O2 เมื่อได้รับแก๊ส CO2
8. X ปัจจัยในการสังเคราะห์น้าตาล คือ ATP , NADPH + H+ และ PGA
9. เมื่อสารสีได้รับพลังงานจากแสง และมีสารรับอิเล็กตรอนอยู่ด้วย น้าก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนได้
10.ถ้าทาการทดลองผ่านแสงเข้าไปในของผสมซึ่งมีเกลือเฟอริกและคลอโรพลาสต์ที่สกัดออกมาจากผักโขม
ปรากฏว่า เกลือเฟอริกเปลี่ยนเป็นเกลือเฟอรัสและมีออกซิเจนเกิดขึ้น
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ตอนที่ 3 ให้นกั เรียนจับคูข่ อ้ ความทีม่ คี วามสัมพันธ์กัน โดยนาอักษรด้านขวามือใส่ลงหน้าข้อความ
ด้านซ้ายมือ (5คะแนน)

ค
ข
ก
ฉ
ก
ข
ซ

ง
จ
ช

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้าและสารอินทรีย์
2. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศดี
ให้เป็นอากาศเสียได้
3. น้าหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมาจากน้า
เพียงอย่างเดียว
4. ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง มาจากน้าเท่านั้น
5. น้าเป็นสารตั้งต้นที่พืช
ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
6. พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นสารตั้งต้นและได้ออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์
7. พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้า
เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
8. ปัจจัยในการสังเคราะห์ คือ ATP และ
NADPH + H+ ไม่ใช่แสง
9. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้าและน้าตาล
10. สารประกอบที่ทาหน้าที่เป็น
ตัวรับไฮรโดรเจน (H - accepter)
ในพืชคือ NADP+

ก. ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์
ข. โจเซฟ พริสต์ลีย์
ค. แจน อินเก็น ฮูซ
ง. โคลาส ธีโอดอร์ เดอ โซซูร์
จ. แวน นีล
ฉ. แซม รูเบน และมาร์ติน คาเมน
ช. โรบิน ฮิลล์
ซ. แดเนียล อาร์นอน

เย้ จบแล้ว
พบกันใหม่ในชุดต่อไป
นะคะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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คาชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 2 เรื่องรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา 3 ว30243 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วย
1.1 คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2 คาแนะนาสาหรับครู
1.3 บทบาทของครู
1.4 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1.5 บทบาทของนักเรียน
1.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
1.7 ผลการเรียนรู้
1.8 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.9 การประเมินผล
1.10 บัตรคาสั่ง
1.11 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.12 บัตรเนื้อหา
1.13 บัตรกิจกรรม/บัตรบันทึกกิจกรรม
1.14 แบบทดสอบหลังเรียน
1.15 บัตรเฉลยบัตรกิจกรรม/ บัตรบันทึกกิจกรรม
1.16 ตารางบันทึกคะแนน
2. . ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่องรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ใช้เวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง
3. การทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
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ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

2
รายวิชา ชีววิทยา 3 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

คาแนะนาสาหรับครู
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. ครูเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมและเพียงพอสาหรับนักเรียน
2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยละเอียดก่อนที่จะทาการสอน
3. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทา
4. ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จัก
การทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
5. ให้นักเรียนประกอบกิจกรรมในเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษา คอยแนะนาเมื่อนักเรียนมีปัญหา
ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น
7. หลัง จากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรม ครูเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกครั้ง
8. ถ้านักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ครูควรจั ดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน
แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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บทบาทของครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่องรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้สาหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิชาชีววิทยา 3 รหัส ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนมีบทบาทสาคัญ ดังนี้
1. ครูศึกษาวิธีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ
2. ครูควรศึกษาค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3. ครูควรเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานที่ สื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถของสมาชิกในกลุ่มดังนี้ นักเรียนเก่ง 1
คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน โดยการแบ่งกลุ่มจะใช้คะแนนผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
5. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน และเลขานุการกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน
7. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาในการเรียนจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือทันที รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยในการเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
8. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกกลุ่ม
9. หลังการเรียนและสรุปบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน

ชุ ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ชุ ดที่ 2 เรื่ องรงควัตถุ ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้สาหรับ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิ ช าชี ว วิ ท ยา 3 รหั ส ว30243 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ให้ นั ก เรี ย นบรรลุ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. นักเรียนจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างละเอียด
3. นักเรียนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเอง แล้วสลั บกันตรวจกับเพื่อน
จากเฉลยด้วยความซื่อสัตย์และรอบคอบ พร้อมกับบันทึกผลการทดสอบของเพื่อนลงในตารางบันทึกคะแนนท้ายชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้ถูกต้องตรงกับผลคะแนนที่ได้อย่างแท้จริง
4. นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. นักเรียนสามารถสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ
6. ให้ความร่วมมือในการตรวจเฉลยคาตอบ และบันทึกผลคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน แล้ วสลับการตรวจกับเพื่อนจากเฉลยด้วยความซื่อสัตย์และรอบคอบ
พร้อมกับบันทึกผลการทดสอบของเพื่อนลงในตารางบันทึกคะแนนท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้
8. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูบัตรเฉลยล่วงหน้า
9. นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
10. หากนักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน
และนักเรียนศึกษาเนื้อหา ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้เวลาว่าง หรือนากลับไปศึกษาที่บ้านได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บทบาทของนักเรียน
สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีดังนี้
นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธาน 1 คนและเลขานุการกลุ่ม 1 คน ส่วนนักเรียนที่เหลือคือสมาชิกในกลุ่ม

ประธานกลุม่ มีหน้าที่
1. เป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มให้เรียบร้อย
3. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรม
4. เป็นผู้ประสานงานกับครูและสมาชิกเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย

สมาชิกในกลุม่ มีหน้าที่
1. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ด้วยความตั้งใจตามเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามจากบัตรคาถาม
บัตรกิจกรรม บัตรใบงาน
ร่วมอภิปรายและสรุปการปฏิบัติกิจกรรม
3. ช่วยกันรักษาความสะอาด
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ

เลขานุการกลุม่ มีหน้าที่
1. เป็นผู้แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิก
ทาเสร็จเรียบร้อย
2. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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แผนผังลาดับการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ขั้นที่ 4 ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย
ขั้นที่ 5 ขั้นการทดสอบ

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ขั้นที่ 6 ขั้นการคิดคะแนนในการพัฒนา
ตนเอง

ซ่อมเสริม

ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดคะแนนกลุ่มที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ

บบบ
ดาเนินการชุดต่อไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ทดลองและอภิปรายเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ได้
2. ทดลอง อภิปรายและสรุปความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ
ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ปฏิบัติการทดลอง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. ซื่อสัตย์สุจริต

การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน
2. ประเมินจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม(จากบัตรกิจกรรม/บัตรบันทึกกิจกรรม)
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง

บัตรคาสัง่

เวลา
3 ชั่วโมง

1. นักเรียนอ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
(ทาลงในกระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน)
3. ศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่องรงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
4. ทากิจกรรมตามคาชี้แจงจากบัตรกิจกรรม
5. ตรวจบัตรกิจกรรมโดยรับบัตรเฉลยกิจกรรมจากครูผู้สอน ตรวจสอบความถูกต้อง
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ระบุ และหากมีข้อผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ทาลงในกระดาษคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน)
7. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยรับบัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจากครู และตรวจสอบความถูกต้อง
8. แจ้งคะแนนบัตรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของตนเอง
ให้เลขานุการกลุ่มบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปต่อไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรือ่ ง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย ลงในกระดาษคาตอบ
1. ส่วนใดที่มีเอนไซม์สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. ลูเมน
ข. กรานา
ค. สโตรมา
ง. ลาเมลลา
2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในส่วนใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรฟิลล์
ค. คลอโรพลาสต์
ง. ไซโทรพลาสซึม
3. รงควัตถุหรือสารสีต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงพบอยู่ในส่วนประกอบใด
ก. ลูเมน
ข. สโตรมา
ค. ลาเมลลา
ง. เยื่อไทลาคอยด์
4. ไฟโคอีรีทริน (phycoerythrin) เป็นสารสีที่มีสีตรงตามข้อใดและพบในสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. สารสีเหลืองแกมแดง พบใน สาหร่ายสีแดง
ข. สารสีแดงแกมน้าตาล พบใน สาหร่ายสีแดง
ค. สารสีแดงแกมน้าตาล พบใน สาหร่ายสีน้าตาล
ง. สารสีม่วงแกมน้าเงิน พบใน สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
5. แคโรทีนอยด์เป็นสารประกอบประเภทลิพิดซึ่งประกอบด้วยสารสี 2 ชนิด คือข้อใด
ก. แคโรทีน , ไฟโคบิลิน
ข. แคโรทีน , แซนโทฟิลล์
ค. ไฟโคไซยานิน , ไฟโคบิลิน
ง. ไฟโคไซยานิน , คลอโรฟิลล์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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6. การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบของต้นโกสน ยกเว้นข้อใด
ก. ทุกส่วนที่มีสี
ข. ส่วนที่มีสีขาว
ค. ส่วนที่สีสีเหลืองและสีแดง
ง. เฉพาะส่วนที่มีสีเขียวเท่านั้น
7. รงควัตถุชนิดใดที่พืชและสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกัน
ก. คลอโรฟิลล์ a
ข. คลอโรฟิลล์ a และคาโรทีนอยด์
ค. คลอโรฟิลล์ b และคาโรทีนอยด์
ง. คลอโรฟิลล์ a, b และคาโรทีนอยด์
8. บางช่วงคลื่นแสง คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และแครโรทีนอยด์ไม่ได้รับพลังงานแสง
พบว่าช่วงคลื่นนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตบางประเภทสังเคราะห์ด้วยแสงได้ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคืออะไร
กาหนดให้ A สาหร่ายสีเขียว
B สาหร่ายสีแดง
C สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
D แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้
ก. A , C
ข. B , D
ค. A , B , C
ง. B , C , D
9. กระหล่าปลีสีม่วงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้รงควัตถุใด
กาหนดให้
A คลอโรฟิลล์
B แคโรทีนอยด์
C แอนโทไซยานิน
ก. A ,B
ข. A , C
ค. B , C
ง. A , B , C
10. เมื่อส่องแสงไฟตรงไปยังสารละลายคลอโรฟิลล์ แถบคลื่นแสงที่สะท้อนออกมาจากสารละลายนั้น
มากที่สุด คือแถบคลื่นแสงสีใด
ก. ส้ม
ข. แดง
ค. เขียว
ง. น้าเงิน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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กระดาษคาตอบการทดสอบก่อนเรียน
เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ชือ่ .............................................................................................................ชั้น.....................เลขที.่ ...............

คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
10
คะแนนที่ได้
ลงชื่อผู้ตรวจ____________________

นักเรียน
ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ
แล้วอย่าลืมตรวจ
และบันทึกคะแนนด้วยนะคะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
บัตรเนื้อหา 2.1 โครงสร้างและหน้าทีข่ องคลอโรพลาสต์
แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้า เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
นักวิทยาศาสตร์ได้ทาการศึกษาพบว่า คลอโรพลาสต์ เป็นออร์แกเนลล์ที่สาคัญในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชและพบว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
- ปฏิกริ ยิ าแสง (light reaction)
- การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide fixation)หรือการตรึงคาร์บอน
(carbon fixation)
“สิ่งทีน่ า่ สงสัย คือปฏิกริ ยิ าแสงและการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึน้ ส่วนใดของคลอโรพลาสต์ ?

โครงสร้างของคลอโรพลาสต์
จากการศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าทีข่ อง
คลอโรพลาสต์ พบว่าคลอโรพลาสต์ของพืชส่วนใหญ่จะมี
รูปร่างกลมรี
มีความยาวประมาณ 5 ไมโครเมตร
กว้าง 2 ไมโครเมตร หนา 1-2 ไมโครเมตร
คลอโรพลาสต์พบได้มากในเซลล์ของใบซึ่งแต่ละเซลล์จะมีคลอโรพลาสต์มากน้อยแตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กับชนิดของเซลล์และชนิดของพืช คลอโรพลาสต์มีโครงสร้างดังภาพที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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คลอโรพลาสต์มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น
- เยือ่ หุม้ ชัน้ ใน , เยือ่ หุม้ ชัน้ นอก
ไทลาคอย์(thylakoid)
เป็นเยื่อที่มีส่วนที่พับเหมือนถุงทับซ้อนเป็น
ชั้นๆ บนเยื่อมีรงควัตถุหรือสารสี
กรานัม(granum) เป็นไทลาคอยด์
ที่ซ้อนทับกันแต่ละตั้ง
สโตมาลาเมลลา (stoma lamella) เป็น
เยื่อส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่างกรานัม
ลูเมน (lumen) เป็นช่องภายในถุงของ
ไทลาคอยด์ มีของเหลวและเอนไซม์ต่างๆ
ภาพที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์
ดัดแปลงจาก ทีม่ า :
https://www.vectorstock.com/royalty-freevector/leaf-anatomy-vector-1854386

สโตรมา (stroma) คือของเหลวที่อยู่
ภายในคลอโรพลาสต์ ซึ่งมีเอนไซม์ที่จาเป็น
สาหรับการสังเคราะห์ด้วยเเสง มีDNA,RNA
เเละไรโบโซม ทาให้คลอโรพลาสต์สามารถ
จาลองตัวเองเเละผลิตโปรตีนไว้ใช้เองได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

บัตรกิจกรรมที่

2.1
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ตอนที่ 1 โครงสร้างและหน้าทีข่ องคลอโรพลาสต์
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........เลขที่.........

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
2

1

3

4

5

6

7

จากภาพโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. หมายเลข 1 คือ....................................................... หมายเลข 2 คือ............................................................
หมายเลข 3 คือ....................................................... หมายเลข 4 คือ......................................................
หมายเลข 5 คือ.......................................................
หมายเลข 6 คือ............................................................
หมายเลข 7 คือ.......................................................
2. ส่วนที่มีรงค์วัตถุหรือสารสีที่ใช้ในดูดกลืนแสง คือหมายเลขใด
(ตอบ.........................)
3. ส่วนที่มีเอนไซม์สาคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือหมายเลขใด (ตอบ.........................)
4. DNA, RNA เเละไรโบโซม อยู๋ในโครงสร้างหมายเลขใด
(ตอบ.........................)
5. คลอโรพลาสต์มักพบในเซลล์ใดของพืช (ตอบ...........................................................................................)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรกิจกรรมที่

2.1

ตอนที่ 2 การทดลองความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถทดลอง สารวจ ตรวจสอบความสามารถในการดูกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ
วัสดุและอุปกรณ์
1. ชุดอุปกรณ์การดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ
2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 cm3 จานวน 1 ใบ และขนาด 150 cm3 จานวน 1 ใบ
3. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 จานวน 3 ใบ
4. กระบอกตวงขนาด 100 cm3 จานวน 1 ใบ
5. กรวยแก้ว จานวน 1 อัน
6. กระดาษกรอง จานวน 1 แผ่น
7. กรวยแยก (ถ้ามี) จานวน 1 อัน
8. แท่งแก้วคนสาร จานวน 1 อัน
9. เครื่องชั่ง จานวน 1 เครื่อง
10. โกร่งบดสาร จานวน 1 ชุด
11. ใบไม้หรือผักชนิดต่างๆ
(เลือกใบแก่ที่มสี ีเขียวและสีอื่นๆ เช่น ลิน้ กระบือ,โกสน,ตาลึง,ว่านกาบหอย เป็นต้น)
12. น้ากลั่น
13. เอทานอล 95% ปริมาตร 50 cm3
14. เอกเซน หรือปิโตรเลียมอีเทอร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ปริมาตร 35 cm3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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การเตรียมชุดอุปกรณ์การดูดกลืนแสงของสารสีอย่างง่าย
วัสดุและอุปกรณ์
1. กล่องกระดาษทิชชู จานวน 1 กล่อง
2. แผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้ว จานวน 1 แผ่น
3. มีดคัตเตอร์ , กรรไกร
4. ไม้บรรทัด
5. ดินสอ
6. โคมไฟ

วิธกี ารทาชุดอุปกรณ์การดูดกลืนแสงของสารสีอย่างง่าย
1. นากล่องกระดาษทิชชู ตัดทางด้านบนของกล่อง
เป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 0.5 cm. ยาว 4 cm.
2. ตัดกล่องกระดาษทิชชูทางด้านหน้าของกล่องไว้เป็นช่องสาหรับส่องมอง
เป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 0.5 cm. ยาว 2 cm.
3. ตัดแผ่นซีดีออก 1/3 ของแผ่นซีดี
และนาไปวางในกล่องกระดาษทิชชู
ทามุมเอียงประมาณ45องศากับแนวระนาบของกล่อง
4. เมื่อมองผ่านช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าจะเห็นแถบสเปกตรัม
บนแผ่นซีดี ถ้ายังไม่เห็นแถบสเปกตรัมให้ลองปรับ
มุมการวางแผ่นซีดีจนเห็นแถบสเปกตรัมบนแผ่นซีดีดงั ภาพ
5. วางขวดแก้วหรือบีกเกอร์ที่บรรจุสารสีบรรจุสารสีที่สกัดทีไ่ ด้
บนช่องสี่เหลี่ยมด้านบนของกล่องกระดาษและให้แสงจากโคมไฟส่องผ่านสารสี
ดังภาพ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแถบสเปกตรัมบนแผ่นซีดี
การทาชุดอุปกรณ์การดูดกลืนแสงของสารสีอย่างง่าย ที่มา http://biology.ipst.ac.th/?p=2068

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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วิธกี ารทดลอง
1. การสกัดสารสีในใบไม้
1.1 นาใบไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งล้างน้าให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง แล้วตัดให้เป็นชิน้ เล็กๆ
1.2 ชั่งน้าหนักใบไม้ที่ตัดไว้แล้ว 20g. และใช้โกร่งบดสารบดให้ละเอียด
จากนั้นนาไปใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 cm3
1.3 เติมเอทานอล 95% ปริมาตร 50 cm3 โดยแบ่งเอทานอล 10 cm3
เทลงไปในโกร่งบดสารเพื่อชะล้างสารสีที่ติดอยู่ แล้วรินใส่ขวดรูปชมพู่พร้อมกับ
ส่วนที่เหลืออีก 40 cm3 และเติมเฮกเซนหรือปิโตรเลียมอีเทอร์ (อย่างใดอย่าง
หนึง่ ) ลงไป 35 cm3 คนหรือเขย่าให้เข้ากัน ปิดฝาเพื่อไม่ให้สารละลายระเหย
แล้วแช่ทงิ้ ไว้ประมาณ 15 นาที เขย่าขวดเป็นครั้งคราว
1.4 กรองสารละลายที่สกัดได้ด้วยกระดาษกรองใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 cm3
ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเห็นสารละลายแยกชัน้ ออกเป็น 2 ชั้น แล้วค่อยๆรินสารละลาย
แต่ละชั้นแยกเก็บใส่บีกเกอร์ปริมาตร 1 ใน 4 ของบีกเกอร์เพื่อใช้ทดลองต่อไป
2. วางหลอดทดลองหรือบีกเกอร์ที่บรรจุสารสีที่สกัดได้บนช่องสี่เหลี่ยมด้านบนของกล่องกระดาษ
และเปิดสวิตซ์ไฟให้แสงจากโคมไฟส่องผ่านสารสีไปที่แผ่นซีดี แสงที่กระทบแผ่นซีดีจะทาให้เกิด
เป็นสเปกตรัมหรือแถบสีรุ้ง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากช่อง
3. นาหลอดทดลองหรือบีกเกอร์ที่ใส่สารละลายที่สกัดได้แต่ละชั้นไปส่องดูการดูดกลืนแสง
โดยวางหลอดหรือบีกเกอร์ที่ด้านหน้าของแหล่งกาเนิดแสง แล้วมองดูแถบสีของสเปกตรัม
เปรียบเทียบกับการมองครั้งแรกก่อนนาหลอดทดลองหรือบีกเกอร์มาวางจะสังเกตเห็นแถบสีบาง
แถบหายไปหรือความกว้างของแถบสีแคบลง แถบสีใดที่หายไปหรือแคบลงแสดงว่าสารสีดูดกลืนสี
นั้นไว้และสามารถเปรียบเทียบความยาวคลื่นของแถบนั้นได้จากภาพที่ 2 (หน้า 20)

และบันทึกการทดลองลงในบัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.1 ตอนที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.1
ตอนที่ 2 การทดลองความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง (10 คะแนน)
จุดประสงค์การทดลอง______________________________________________________
ปัญหา________________________________________________________________________
สมมติฐาน_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ตัวแปร
ตัวแปรต้น________________________________________________________________
ตัวแปรตาม_______________________________________________________________
ตัวแปรควบคุม____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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สรุปผลการทดลอง
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

อภิปรายผลการทดลอง
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

คาถามท้ายกิจกรรม
1. เพราะเหตุใดจึงตองสกัดสารสีออกมากอนที่จะนาไปผานแสงในชุดอุปกรณ์ทดลอง
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. สารสีที่เปนองคประกอบในใบไมที่นักเรียนนามาศึกษา นาจะมีสารสีใดมากที่สุดเพราะเหตุใด
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. .ใบไมทีแ่ ต่ละชนิดมีสารสีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4.

ใบไมทีม่ ีสารสีตางกัน จะมีความสามารถในการดูดซับพลังงานแสงไดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเนื้อหา 2.2 การดูดกลืนแสงของรงควัตถุ
จากการทดลองสกัดคลอโรฟิลล์จากใบของพืชชนิดหนึ่งและผ่านแสงแต่ละสีเข้าไปในสารละลาย
ที่มีคลอโรฟิลล์แล้ววัดปริมาณแสงสีต่างๆ ที่สารสีหรือรงควัตถุดูดกลืนไว้ นามาเขียนเป็นกราฟ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบการดูดกลืนแสงของรงค์วตั ถุชนิดต่างๆ
ที่มา https://slideplayer.com/slide/7522471

/

ถ้าพิจารณาจากกราฟที่ 2 กราฟเปรียบเทียบการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์
บี และแคโรทีนอยด์ พบว่าสารสีหรือรงควัตถุแต่ละชนิดสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน
เช่น คลอโรฟิลล์ เอ ดูดกลืนแสงประมาณช่วง400-450 nm และ 650- 700 nm
คลอโรฟิลล์ บี ดูดกลืนแสงประมาณช่วง450-480 nm และ 630- 670 nm
แคโรทีนอยด์ ดูดกลืนแสงประมาณช่วง 450-480 nm

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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รงควัตถุแต่ละชนิดสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันและเมื่อมีรงควัตถุ
หลายชนิดมาทางานร่วมกันในคลอโรพลาสต์ จะทาให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆสังเคราะห์ด้วยแสง
ที่ความยาวคลื่นต่างๆได้แตกต่างกัน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเกิดตลอดเวลาเมื่อมีแสง
ดังกราฟที่ 3 กราฟแสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ

ภาพที่ 3 กราฟแสดงอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชในช่วงความยาวคลืน่ ต่างๆ
ที่มา : https://sites.google.com/site/sciencebyronnachai/bio-high-school/
photosynthesis/photosynthesis/light-reaction-pigment

มาทาความรูจ้ กั
รงควัตถุชนิดต่างๆ
กันเถอะค่ะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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รงควัตถุ (pigment)
รงควัตถุ (pigment) คือสารสีที่ดูดกลืนแสง สีที่ไม่ถูกดูดกลืน
เป็นสีที่สะท้อนออกมาเข้าตาทาให้เห็นต้นไม้มีสีสัน สารสีที่พบในสิ่งมีชีวิต
ที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้มีหลาย
ไฟโคบิลนิ (phycobilin) ประกอบด้วย
- ไฟโคไซยานิน (phycocyanin)
ดูดกลืนพลังงานแสงชวงความยาวคลื่น
550-615 nm.(แสงสีเหลือง)ไดดีที่สุด
สะท้อนแสงสีเขียวแกมน้าเงิน
- ไฟโคอิริทริน(phycoerythrin)
ดูดกลืนพลังงานแสงชวงความยาวคลื่น
495-615nm.(แสงสีเขียว)ได้ดีที่สุด
สะท้อนแสงสีแดงแกมน้าตาล

คลอโรฟิลล์(chlorophyll)
มีแมกนีเซียมและไนโตรเจนเป็น
ส่วนประกอบสาคัญ ดูดกลืนแสงสีน้าเงิน
และแดงมาใช้ ส่วนชวงคลื่นแสงสีเขียว
(400-500 nm.)ดูดแสงไดนอยที่สุด
จึงปลอยชวงคลื่นแสงสีเขียวออกมาไดมาก
ทาใหมองเห็นคลอโรฟลลมีสีเขียว
คลอโรฟลลมีหลายชนิด เช่น
คลอโรฟิลล์ เอ,บี ,ซีและ ดี

รงควัตถุ
(pigment)

แบคเทอริโอคลอโรฟิลล์
(bacteriochlorophyll) พบในสิ่งมีชีวิต
ประเภทโพรคาริโอต เช่น green bacteria ,
purple sulfur bacteria, green sulfur
bacteria จะพบสารสีที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสง
ไดดีในชวงความยาวคลื่นแสงสีแดงและแสงสีมวงอยู่ใน
เยื่อหุ้มเซลล์หรือองค์ประกอบอื่นที่เปลี่ยนแปลงมาจาก
เยื่อหุ้มเซลล์

แคโรทีนอยด์(carotenoid)
เป็นสารประกอบประเภทลิพิด
ประกอบด้วยสารสี 2 ชนิด คือ
- แคโรทีน(carotene)สะท้อนแสงสีส้มแดง
สามารถดูดกลืนพลังงานแสงไดดีที่สุดที่ความ
ยาวคลื่น449nm.และ475nm.
- แซนโทฟิลล์(xanthophyll)สะท้อนแสงสี
ส้มเหลือง ดูดกลืนพลังงานแสงไดดีที่สุดที่
ความยาวคลื่น 445nm.และ473nm.
*พบในสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ทุกชนิด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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มารู้จัก รงควัตถุ
ในการดูดกลืนแสง
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกันเถอะ

ตาราง 1 ชนิดของสารสีที่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
ประเภทและ
ชนิดของสิ่งมีชีวิต
ยูคาริโอต
มอส
เฟิน
พืชดอก
สาหร่ายสีเขียว
สาหร่ายสีน้าตาล
สาหร่ายสีแดง
โพรคาริโอต
ไซยาโนแบคทีเรีย
กรีนแบคทีเรีย

คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ ไฟโคบิลิน
เอ บี ซี ดี

แบคเทอริโอคลอโรฟิลล์
เอ บี ซี ดี

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
-

+

+
+
+
+
+
+

+

-

-

-

-

+ - - +
- - - -

+
+

+
-

+

- - - +/- -/+

หมายเหตุ + หมายถึงมี และ – หมายถึงไม่มี
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าใบพืชและสาหร่าย
สีเขียวมีคลอโรฟิลล์ 2 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์เอ และ
คลอโรฟิลล์บี นอกจากคลอโรฟิลล์แล้ว ยังมี
แคโรทีนอยด์ซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด พบว่าในสาหร่าย
สีแดงและไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่าย
สีเขียวแกมน้าเงินมีไฟโคบิลินด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรกิจกรรมที่ 2.2
ตอนที่ 1 ความแตกต่างของรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปความแตกต่างของรงควัตถุชนิดต่างๆในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
โดยใช้ขอ้ มูลจากภาพ ( 5 คะแนน )

ลาดับ
1

ชนิดของ
รงค์วัตถุ
คลอโรฟิลล์เอ

2

คลอโรฟิลล์บี

3

แคโรทีนอยด์

4

ไฟโตไซยานิน

5

ไฟโคอิริทริน

สะท้อน
แสงสี

การดูดกลืนพลังงานแสง
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
สี
ช่วงความยาวคลื่น(nm.) ที่ใช้สารสีดูดกลืนพลังงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรกิจกรรมที่ 2.2
ตอนที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........
คาชีแ้ จง

ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อทีเ่ ห็นว่าถูกต้อง
และทาเครือ่ งหมาย X หน้าข้อทีเ่ ห็นว่าไม่ถกู ต้อง ( 5 คะแนน)

1.)

พืชและสาหร่ายสีเขียว ดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงคลื่นแสงสีเขียวมากที่สุด

2.)

แคโรทีนอยด์ เป็นสารประเภทลิพิด มี 2 ชนิดคือ ไฟโคไซยานินและแคโรทีน

3.)

แคโรทีนอยด์ พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

4.)

ช่วงความยาวคลื่นที่พืชสีเขียวสามารถดูดกลืนพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุด
คือ 500-600 nm.

5.)

หากไม่มีคลอโรฟิลล์เอ เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยาแสง ทาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงได้

6.)

สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ มีรงค์วัตถุหรือสารสีหลายชนิดช่วยให้รับพลังงานแสงได้หลายช่วงคลื่น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเกิดได้ตลอดเวลา

7.)

พืชทุกชนิดมีรงควัตถุชนิดเดียวกัน

8.)

คลอโรฟิลล์ เอ พบเฉพาะในพืชและสาหร่ายสีเขียวเท่านั้น

9.)

ไฟโคบิลิน พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเท่านั้น

10.)

แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้จะพบสารสีที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงไดดีในชวงความยาวคลื่นแสงสีแดง
และแสงสีมวงอยู่ในเยื่อไทลาคอยด์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเนื้อหา 2.3 การทางานของรงควัตถุในคลอโรพลาสต์
เมื่อรู้จักรงควัตถุต่างๆแล้ว
มาดูกันต่อเลยนะคะ
ว่า “รงควัตถุต่างๆ
มีการทางานกันอย่างไร”

กลุ่มสารสีต่างๆฝังตัวอยู่ในกลุ่ม
ของโปรตีนบนเยื่อไทลาคอยด์
ทาหน้าที่รับพลังงานแสง
แล้วส่งต่อให้ตัวรับ
อิเล็กตรอนไปตามลาดับ
จนในที่สุดส่งให้คลอโรฟิลล์เอ
โมเลกุลพิเศษทีเ่ ป็นศูนย์กลางปฏิกริ ยิ า
(reaction center)
ภาพที่ 4 เยื่อหุ้มไทลาคอยด์
ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=-qZpZoaczhM

กลุ่มสารสี 350-400 โมเลกุล
ที่ทาหน้าที่รับและส่งพลังงานแสงเหล่านี้
เรียกว่า แอนเทนนา(antenna)
ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แอนเทนนา

ที่มา:http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/B
IOL2060/BIOL2060-11/CB11.html

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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การส่งต่อพลังงานแสงจากโมเลกุลของสารสีตา่ งๆในแอนเทนนา
ไปยังคลอโรฟิลล์เอทีเ่ ป็นศูนย์กลางปฏิกิรยิ าของระบบแสง
โครงสร้างโมเลกุลของสารสี ประกอบด้วยอะตอมที่มีอิเล็กตรอน
จานวนหนึ่งที่เคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียส ดังภาพที่ 6
เมื่อโมเลกุลของสารสีดูดกลืนพลังงาน
จากแสง (Photon)
ทาให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะปกติ
หรือสถานะพืน้ (ground state)
ถูกกระตุน้ ให้มพี ลังงานมากขึน้
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนสู่ระดับ
ที่มีพลังงานสูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า
อิเล็กตรอนอยู่ในสถานะถูกกระตุน้
(excited state) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 รูปแบบการเปลีย่ นแปลงของอิเล็กตรอนในสถานะถูกกระตุน้
ที่มา https://sites.google.com/site/sciencebyronnachai/bio-highschool/photosynthesis/photosynthesis/photosystem

อิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะ
ถูกกระตุ้น จะมีสภาพไม่คงตัว
อิเล็กตรอนจะถ่ายทอดพลังงานที่
ถูกกระตุ้นจากโมเลกุลของสารสีหนึ่ง
ไปยังสารสีโมเลกุลอื่นต่อๆไป จนสู่
คลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางปฏิกริ ิยาของแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ระบบแสง (photosystem ; PS )
PS)
เมื่อคลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ปฏิกริ ิยาได้รับพลังงานที่เหมาะสม จะทาให้อิเล็กตรอน
หลุดออกจากโมเลกุลและมีตัวรับอิเล็กตรอนมารับ
และมีการถ่ายทอดพลังงาน โดยอิเล็กตรอนตัวนี้ไปยัง
ตัวรับอิเล็กตรอนอื่นๆอีกหลายตัว ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนการเปลีย่ นพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี

ระบบแสง คือ กลุ่มของโปรตีนในเยื่อไทลาคอยด์มีสารสีต่างๆหรือแอนเทนนาซึ่งแต่ละ
โมเลกุลจะรับพลังงานแสงแล้วส่งต่อตามลาดับไปยังคลอโรฟิลล์เอที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา
และตัวรับอิเล็กตรอน ซึ่งในพืชชั้นสูงมีระบบแสง 2 ชนิด คือ
ระบบแสง I (photosystem I ; PSI)

ระบบแสง II (photosystem II : PSII)

มีคลอโรฟิลล์เอเป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา ซึง่ รับ
พลังงานแสงขั้นต่าที่สุดที่ความยาวคลื่น700nm.
เรียกศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบแสง I นี้ว่า P700

มีคลอโรฟิลล์เอเป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา ซึง่ รับพลังงาน
แสงขั้นต่าที่สุดที่ความยาวคลื่น680nm.
เรียกศูนย์กลางปฏิกิริยาของระบบแสง II นี้ว่า P680

ภาพที่ 7 ระบบแสงบนเยือ่ หุม้ ไทลาคอยด์
ที่มา https://sites.google.com/site/accessrevision/biology/cell-form-and-function/photosynthesis

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรกิจกรรมที่ 2.3
การทางานของรงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........

คาชี้แจง : ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับการทางานของรงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (5คะแนน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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แบบทดสอบหลังเรียน เรือ่ ง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ด้วยแสง
คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย ลงในกระดาษคาตอบ
1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในส่วนใด
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรฟิลล์
ค. คลอโรพลาสต์
ง. ไซโทรพลาสซึม
2. รงควัตถุหรือสารสีต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงพบอยู่ในส่วนประกอบใด
ก. ลูเมน
ข. สโตรมา
ค. ลาเมลลา
ง. เยื่อไทลาคอยด์
3. ส่วนใดที่มีเอนไซม์สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. ลูเมน
ข. กรานา
ค. สโตรมา
ง. ลาเมลลา
4. แคโรทีนอยด์เป็นสารประกอบประเภทลิพิดซึ่งประกอบด้วยสารสี 2 ชนิด คือข้อใด
ก. แคโรทีน , ไฟโคบิลิน
ข. แคโรทีน , แซนโทฟิลล์
ค. ไฟโคไซยานิน , ไฟโคบิลิน
ง. ไฟโคไซยานิน , คลอโรฟิลล์
5. ไฟโคอีรีทริน (phycoerythrin) เป็นสารสีที่มีสีตรงตามข้อใดและพบในสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. สารสีเหลืองแกมแดง พบใน สาหร่ายสีแดง
ข. สารสีแดงแกมน้าตาล พบใน สาหร่ายสีแดง
ค. สารสีแดงแกมน้าตาล พบใน สาหร่ายสีน้าตาล
ง. สารสีม่วงแกมน้าเงิน พบใน สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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6. รงควัตถุชนิดใดที่พืชและสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกัน
ก. คลอโรฟิลล์ a
ข. คลอโรฟิลล์ a และคาโรทีนอยด์
ค. คลอโรฟิลล์ b และคาโรทีนอยด์
ง. คลอโรฟิลล์ a, b และคาโรทีนอยด์
7. กระหล่าปลีสีม่วงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้รงควัตถุใด
กาหนดให้ A คลอโรฟิลล์
B แคโรทีนอยด์
C แอนโทไซยานิน
ก. A ,B
ข. A , C
ค. B , C
ง. A , B , C
8. เมื่อส่องแสงไฟตรงไปยังสารละลายคลอโรฟิลล์ แถบคลื่นแสงที่สะท้อนออกมาจากสารละลายนั้นมากที่สุด
คือแถบคลื่นแสงสีใด
ก. ส้ม
ข. แดง
ค. เขียว
ง. น้าเงิน
9. การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบของต้นโกสน ยกเว้นข้อใด
ก. ทุกส่วนที่มีสี
ข. ส่วนที่มีสีขาว
ค. ส่วนที่สีสีเหลืองและสีแดง
ง. เฉพาะส่วนที่มีสีเขียวเท่านั้น
10. บางช่วงคลื่นแสง คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และแคโรทีนอยด์ไม่ได้รับพลังงานแสง
พบว่าช่วงคลื่นนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตบางประเภทสังเคราะห์ด้วยแสงได้ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคืออะไร
กาหนดให้
A สาหร่ายสีเขียว
B สาหร่ายสีแดง
C สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
D แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้
ก. A , C
ข. B , D
ค. A , B , C
ง. B , C , D
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กระดาษคาตอบการทดสอบหลังเรียน
เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ชุดที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ชือ่ .............................................................................................................ชั้น.....................เลขที.่ ...............

คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

นักเรียน
ทาแบบทดสอบเสร็จแล้ว
อย่าลืมตรวจ
และบันทึกคะแนนด้วยนะคะ

แบบบันทึกคะแนน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10

ลงชื่อผู้ตรวจ____________________

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ภาคผนวก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
ก่อนเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หลังเรียน
คาตอบ
ค
ค
ง
ข
ข
ข
ง
ง
ก
ค

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ค
ง
ค
ข
ข
ง
ก
ค
ข
ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

บัตรเฉลยกิจกรรมที่
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ตอนที1่ โครงสร้างและหน้าทีข่ องคลอโรพลาสต์

2.1
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........เลขที่.........

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
2

1

3

4

5

6

7

จากภาพโครงสร้างของคลอโรพลาสต์จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. หมายเลข 1 คือ.....กรานุม(granum)................ หมายเลข 2 คือ......ไทลาคอยด์(thylakoid).
หมายเลข 3 คือ....สโตรมา(stroma)........... หมายเลข 4 คือ.............ลูเมน(lumen)..................
หมายเลข 5 คือ....สโตรมาลาเมลลา(stromalamella)
หมายเลข 6 คือ...เยื่อหุ้มชั้นใน(inner membrane)
หมายเลข 7 คือ......เยื่อหุ้มชั้นนอก(outer membrane)
2. ส่วนที่มีรงค์วัตถุหรือสารสีที่ใช้ในดูดกลืนแสง คือหมายเลขใด
(ตอบ.............2............)
3. ส่วนที่มีเอนไซม์สาคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง คือหมายเลขใด (ตอบ.............3............)
4. DNA, RNA แป้งเเละไรโบโซม อยู๋ในโครงสร้างหมายเลขใด
(ตอบ..............3...........)
5. คลอโรพลาสต์มักพบในเซลล์ใดของพืช (ตอบ...เซลล์มีโซฟิลล์(mesophyll cell)ในใบพืช.....)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเฉลยบัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.1
ตอนที่ 2 การทดลองความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสี
ชนิดต่างๆ
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง (10 คะแนน)
จุดประสงค์การทดลอง___เพื่อให้นักเรียนสามารถทดลอง สารวจตรวจสอบการดูดกลืนแสงของสารสี
ปัญหา_______(คาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครู) เช่น ใบไม้แต่ละชนิดมีสารสีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
สมมติฐาน____(คาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครู) _เช่น -ใบไม้มสี ารสีต่างชนิดกัน _____________
______สารสีต่างชนิดกัน มีความสามารถในการดูดกลืนแสงแตกต่างกัน________
มี________________________________________________________________
ตัวแปร
(คาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครู) เช่น
ตัวแปรต้น_______สารสีชนิดต่างๆในใบไม้_____________________________________
ตัวแปรตาม______ความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ_____________
ตัวแปรควบคุม____ปริมาณใบไม้ , ปริมาณเอทานอล , ปริมาณเฮกเซน(หรือปิโตรเลียม
___อีเทอร์) , ระยะเวลาในการแช่สารละลาย_____________________
ตารางบันทึกผลการทดลอง

(แนวคาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครูและผลการทดลองของนักเรียน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

สรุปผลการทดลอง
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(แนวคาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครูและผลการทดลองของนักเรียน)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

อภิปรายผลการทดลอง

(แนวคาตอบขึ้นกับดุลพินิจของครูและผลการทดลองของนักเรียน)

เช่น สารสีที่พบในพืชที่นามาทดลองคือคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และแคโรทีนอยด์ ซึ่ง คลอโรฟิลล์เอ
ดูดกลืนพลังงานแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 400-500nm ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่มีแสงสีน้าเงิน .และ650-700nm.ซึง่
เป็นช่วงคลื่นที่มีแสงสีแดง และคลอโรฟิลล์บี ดูดกลืนพลังงานแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น450-500nm.ซึ่งเป็นช่วง
คลื่นที่มีแสงสีน้าเงินและ630-670nm. ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่มีแสงสีแดง พืชมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากเมื่อรับ
พลังงานจากแสงสีน้าเงินและแดงนี้

คาถามท้ายกิจกรรม
1. เพราะเหตุใดจึงตองสกัดสารสีออกมากอนที่จะนาไปผานแสงในชุดอุปกรณ์ทดลอง
__(แนวคาตอบ : เพื่อให้สารสีที่อยู่ในใบพืชอยู่ในสภาพสารละลาย)_____________________________________
2. สารสีที่เปนองคประกอบในใบไมที่นักเรียนนามาศึกษา นาจะมีสารสีใดมากที่สุดเพราะเหตุใด
__(แนวคาตอบ : ขึ้นอยู่กับดุลพินิจครูผู้สอนและผลการทดลอง เช่น คลอโรฟิลล์ เนื่องจากทดสอบการดูดกลืนแสง
ดูดกลืนแสงสีน้าเงิน และ แดง สะท้อนแสงสีเขี่ยวออกมามากที่สุด )_____________________________________
ใบไมทีแ่ ต่ละชนิดมีสารสีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
__(แนวคาตอบ : .ใบไม้แต่ละชนิดมีสารสีเหมือนกันแต่ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน)_________________________
4. ใบไมทีม่ ีสารสีตางกันจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงไดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
__(แนวคาตอบ : หากสารสีมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ความสามารถในการดูดกลืนแสงจะแตกต่างกัน
__แต่จากการทดลอง พบว่าความสามารถในการดูดกลืนแสงของใบไม้แต่ละชนิดใกล้เคียงกันแสดงว่า
__ใบไม้มีสารสีที่มีองค์ประกอบคล้ายกัน )__________________________________________________________
3.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.2
ตอนที่ 1 ความแตกต่างของรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนสรุปความแตกต่างของรงควัตถุชนิดต่างๆในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
โดยใช้ขอ้ มูลจากภาพ ( 5 คะแนน )

ลาดับ

สะท้อน
แสงสี

1

ชนิดของ
รงค์วัตถุ
คลอโรฟิลล์เอ

การดูดกลืนพลังงานแสง
สี
ช่วงความยาวคลื่น(nm.)

เขียว

น้าเงิน,แดง

2

คลอโรฟิลล์บี

เขียว

น้าเงิน,แดง

3

แคโรทีนอยด์

เหลือง,ส้ม

น้าเงิน

400-500 nm.
และ 650-700 nm.
450-500 nm.
และ 630-670 nm.
400-500nm.

4
5

ไฟโตไซยานิน น้าเงิน,เขียว
ไฟโคอิริทริน แดง,น้าตาล

ส้ม,เหลือง
เขียว,เหลือง

550-650nm.
500-600nm.

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
พืช , สาหร่ายทุกชนิด
พืช , สาหร่ายสีเขียว
สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์
ด้วยแสงได้
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
สาหร่ายสีแดง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.2
ตอนที่ 2 รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

คาชีแ้ จง

ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........
ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อทีเ่ ห็นว่าถูกต้อง
และทาเครือ่ งหมาย X หน้าข้อทีเ่ ห็นว่าไม่ถกู ต้อง (5 คะแนน)

1.) X พืชและสาหร่ายสีเขียว ดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงคลื่นแสงสีเขียวมากที่สุด
2.) X แคโรทีนอยด์ เป็นสารประเภทลิพิด มี 2 ชนิดคือ ไฟโคไซยานินและแคโรทีน
3.)  แคโรทีนอยด์ พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
4.) X ช่วงความยาวคลื่นที่พืชสีเขียวสามารถดูดกลืนพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุด
คือ 500-600 nm. และ 650-700 nm.
5.) 

หากไม่มีคลอโรฟิลล์เอ เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยาแสง ทาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงได้

6.) 

สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ มีรงค์วัตถุหรือสารสีหลายชนิดช่วยให้รับพลังงานแสงได้หลายช่วงคลื่น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเกิดได้ตลอดเวลา

7.)  พืชทุกชนิดมีรงควัตถุชนิดเดียวกัน
8.) X คลอโรฟิลล์ เอ พบเฉพาะในพืชและสาหร่ายสีเขียวเท่านั้น
9.) 

ไฟโคบิลิน พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเท่านั้น

10.) X แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้จะพบสารสีที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงไดดี ในชวงความยาวคลื่น
แสงสีแดงและแสงสีมวงอยู่ในเยื่อไทลาคอยด์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.3
การทางานของรงค์วตั ถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชื่อ........................................................สกุล..............................................ชั้น...........
เลขที่.........

คาชี้แจง : ให้นกั เรียนเขียนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับการทางานของรงค์วตั ถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง(5คะแนน)
(แนวคาตอบ)
คลอโรฟิลล์ – มี4ชนิดคือ เอ บี ซี ดี
- พบในพืชและสาหร่าย
แคโรทีนอยด์– มี2ชนิดคือแคโรทีน
และแซนโทรฟิลล์
- พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ไฟโคบิลินมี -2ชนิดคือไฟโคบิลิน
และไฟโตอิริทริน
- พบในสหร่ายสีแดงและ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน

มีรงควัตถุในการดูดกลืนแสง
มีเอนไซม์สาคัญ,
DNA,RNA,
ribosome
แป้ง

ไทลาคอยด์
ลูเมน
สโตรมา
สโตรมาลาเมลลา
เยื่อหุ้ม2ชั้น

คลอโรพลาสต์

การทางานของรงค์วตั ถุ
ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
โดยรับแสง
จนเกิดสภาวะถูก
กระตุ้น
และส่งต่ออิเล็กตรอน
ให้คลอโรฟิลล์ เอ
ศูนย์กลางปฏิกิริยา
ของแสง

การทางานของรงค์วตั ถุ
กลุ่มสารสีทางาน
ร่วมกันของ
แอนเทนนา

ในระบบ
แสง

ระบบแสงI (P700)
คลอโรฟิลล์ เอ
ศูนย์กลางปฏิกิริยาของแสง
รับพลังงานแสงได้ดีที่ความ
ยาวคลื่น700nm.
ระบบแสงII (P680)
คลอโรฟิลล์ เอ
ศูนย์กลางปฏิกิริยาของแสง
รับพลังงานแสงได้ดีที่ความ
ยาวคลื่น680nm.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ม.5
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชุดที่ 2 เรือ่ ง รงควัตถุในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ ง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
รายวิชา ชีววิทยา 3 กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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โดย

นางสาวนัฐกานต์ รุจาคม
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 2 เรื่อง รงควัตถุการสังเคราะห์ด้วยแสง
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทาความเข้าใจเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นนี้
ยังเป็นเครื่องมือช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่า ผู้ใช้ชุดการเรียนการสอนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน สามารถนาความรู้นั้น
ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด และเป็นเครื่องมือสาคัญที่ครูใช้ในการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะผู้เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง มีทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งในชุดที่ 2 เรื่อง รงควัตถุในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ได้นาเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม ซึ่งภาคผนวกจะประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน และแนวคาตอบ
บัตรกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการหาคาตอบจากการทาแบบทดสอบ และบัตรกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 2 เรื่อง รงควัตถุ
ในการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างมีศักยภาพ

นัฐกานต์ รุจาคม

ก
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
คำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
คำแนะนำสำหรับครู
บทบำทของครู
คำแนะนำสำหรับนักเรียน
บทบำทของนักเรียน
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
กำรประเมินผล
บัตรคำสั่ง
แบบทดสอบก่อนเรียน
กระดำษคำตอบกำรทดสอบก่อนเรียน
บัตรเนื้อหำ 2.1
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แบบทดสอบหลังเรียน
กระดำษคำตอบกำรทดสอบหลังเรียน
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
บัตรเฉลยกิจกรรม/บันทึกกิจกรรม
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