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แผนภูมิแท่งรวมพลังพิชิตยุงลาย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       เวลา   5  ชั่วโมง 

ครูผู้สอน นางเบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

สาระส าคัญ 

วิทยาศาสตร์ : วัฏจักรชีวิตของสัตว์หมายถึง ขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็ม
วัยเหมือนพ่อแม่ และสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้ 

คณิตศาสตร์ : แผนภูมิแท่ง เป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจ านวนแต่ละรายการ  รูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากทุกรูปต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากระดับเดียวกัน 

คอมพิวเตอร์ :   
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย การก าหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา การเลือกแหล่งข้อมูล  การเตรียม

อุปกรณ์ การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การพิจารณา การสรุปผล  
การน าเสนอข้อมูลสามารถท าได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม  เช่น  น าเสนอหน้าชั้นเรียน  จัดท า

เอกสารรายงาน  จัดท าป้ายประกาศ  จัดท าสื่อน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์   
ออกแบบและเทคโนโลยี  :  
 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือก

วิธีการออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ก่อนลงมือสร้าง  และประเมินผล ท าให้ผู้เรียน
ท างานอย่างเป็นกระบวนการ  

 ภาพร่าง 3 มิติหรือภาพ 3 มิติ  ประกอบด้วย ด้านกว้าง  ด้านยาว และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ 

 ทักษะการสร้างชิ้นงาน  เป็นการฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ  สร้างชิ้นงานจนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ท าให้เกิดความสามารถพ้ืนฐานในการสร้างชิ้นงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ คอมพิวเตอร์ ออกแบบและเทคโนโลยี 
ว.1.1 อภิปรายวัฏจักร ค 6.3 มีความสามารถในการ ง. 3.1 ค้นหาข้อมลู ง.2.1 สร้างสิ่งของเครื่องใช้
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ชีวิตของสัตว์บางชนิด
และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

สื่อสาร  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการ
น าเสนอ 
ค 6.4 มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ได้ 

อยา่งมีขัน้ตอน และ
น าเสนอข้อมลูใน
ลกัษณะตา่งๆ 

ตามความสนใจอย่างปลอดภัย 
โดยก าหนด ปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือก
วิธีการออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ 
ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 2. น าความรู้และทักษะการ
สร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใน
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 

 
สาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์
 แผนภูมิแท่ง  คือ แผนภูมิที่ประกอบด้วย แกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากัน ส่วนความยาวจะแปรตามขนาดของข้อมูล เรียกรูปสี่เหลี่ยม
แต่ละรูปนี้ว่า แท่ง (bar)  การน าเสนอข้อมูลอาจจัดให้แท่งแต่ละแท่งอยู่ในแนวตั้ง  หรือแนวนอนก็ได้ โดยวาง
เรียงให้ชิดกันหรือห่างกันเล็กน้อยเท่าๆกันก็ได้   พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของแต่ละแท่งก ากับไว้ นอกจากนี้ 
เพ่ือความสวยงาม อาจจะใช้วิธีแรเงาหรือระบายสี เพ่ือให้ดูสวยงามและสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ 

 
ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่ง 
1.ชื่อแผนภูมิ         แสดงสีที่นักเรียนชั้น ป.4 ชอบ 
2.ค าอธิบาย            แนวนอน    สีต่างๆ 

                                     แนวตั้ง      จ านวนนักเรียนที่ชอบสีต่างๆ 
 
ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิแท่ง 

1) อ่านข้อมูลต่างๆให้เข้าใจ 
2) พิจารณาว่าจะก าหนดตัวเลขในแกนนอนและ แกนตั้ง ให้มีค่าและช่วงห่างกันเท่าใด 

                3) เริ่มเขียนแผนภูมิก่อนแล้วจึงวาดแผนภูมิแท่งโดยแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละ แท่งจะต้องมีขนาก
เท่ากันและแต่ละแท่งจะต้องมีระยะห่างเท่ากัน 

การน าเสนอในรูปแบบตาราง   
การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง เป็นการจัดรูปในการน าเสนอข้อมูลในลักษณะแถว (row)  

https://kanitta104.files.wordpress.com/2010/09/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e4.png
https://kanitta104.files.wordpress.com/2010/09/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e41.png
https://kanitta104.files.wordpress.com/2010/09/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e5.png
https://kanitta104.files.wordpress.com/2010/09/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e42.png
https://kanitta104.files.wordpress.com/2010/09/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e51.png
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และสดมภ์ (column) แถว หมายถึง การเรียงตามแนวนอน สดมภ์ หมายถึง การเรียงตามแนวตั้ง เพ่ือจัด
ข้อมูลให้เป็นระเบียบหรือการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปที่อ่านความหมาย ได้ทั้งแถวตั้งและแถวนอน สัมพันธ์กัน 
ลักษณะของตารางไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้จัดท า ถ้าต้องการที่จะให้ตารางเป็นที่เก็บข้อความทาง
สถิติอย่างละเอียด ตารางนั้นจะต้องมีขนาดและขอบเขตกว้างขว้างมากพอ 
 
          โดยทั่วไปการน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง  จะจ าแนกตามลักษณะต่างๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดย
แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
          2.1.1 ตารางแบบทางเดียว (one-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจ าแนกเพียงลักษณะเดียว
เท่านั้น เช่น จ านวนของลูกจ้างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ไตรมาส 3 พ.ศ. 2551 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนของลูกจ้างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมไตรมาส 3 

                        พ.ศ. 2551 (หน่วย : คน) 

ผลประโยชน์เพิ่มเติม จ านวน 

ยอดรวม 
โบนัส 

ค่าล่วงเวลา 
เงินสดอื่นๆ 

อาหาร 
เสื้อผ้า 

ที่อยู่อาศัย 
อ่ืนๆ 

5,423,500 
144,400 

1,879,900 
2,566,000 
1,472,100 
139,600 
737,600 
652,800 

 
แหล่งที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2551   ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

         2.1.2 ตารางแบบสองทาง (two-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจ าแนกลักษณะสองลักษณะ เช่น 
จ านวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้าย และภาคท่ีอยู่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549 
 
 ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้ายและภาคที่อยู่ในปัจจุบัน                
               พ.ศ. 2549 (หน่วย : คน) 

  

ภาคที่อยู่ปัจจุบัน 

  
รวม 

สถานที่อยู่ก่อนย้าย 
กรุงเทพ 

มหานคร 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้ ต่าง  ประเทศ 
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ยอดรวม 
 กรุงเทพมหานคร 

 กลาง 
 เหนือ 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ใต ้

1,062,155 
93,241 
249,931 
181,595 
474,883 
62,505 

440,641 
- 

80,736 
77,873 
256,754 
25,278 

  

234,754 
20,200 

- 
70,141 
130,095 
14,318 

95,179 
19,124 
43,311 

- 
24,986 
7,758 

183,474 
46,933 
111,676 
12,413 

- 
12,451 

50,031 
5,617 
8,677 
6,447 
29,290 

- 

58,077 
1,367 
5,531 
14,721 
33,758 
2,699  

 

แหล่งที่มา : การส ารวจการย้ายถิน่ของประชากร พ.ศ. 2549  ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

         
  2.1.3 ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจ าแนกตั้งแต่สามลักษณะ 

(three-way table) ขึ้นไปนั่นเอง เช่น อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของประชากร จ าแนกตามเพศ ภาค 
และเขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของประชากร จ าแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง 
                  ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 (หน่วย : ร้อยละ) 
  

เพศ/เขตการปกครอง 

  

รวม 

ภาค 
กรุงเทพ 

มหานคร 

กลาง เหนือ ตะวันออก      เฉียง
เหนือ 

ใต้ 

ยอดรวม 

ชาย 

หญิง 

ในเขตเทศบาล 

ชาย 

หญิง 

นอกเขตเทศบาล 

ชาย 

73.5 

81.5 

65.8 

70.8 

78.6 

63.8 

74.6 

82.8 

70.7 

79.0 

63.6 

70.7 

79.0 

63.6 

- 

- 

73.8 

81.7 

66.4 

72.5 

80.0 

65.7 

74.4 

82.5 

73.0 

80.0 

66.2 

69.5 

76.3 

63.3 

73.9 

80.9 

73.7 

82.3 

65.3 

69.5 

77.2 

62.2 

74.5 

83.2 

74.9 

83.2 

66.9 

70.6 

78.8 

63.0 

76.3 

84.6 
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หญิง 62.8 - 66.7 67.0 65.9 68.2 

  แหล่งที่มา : การส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
วิทยาศาสตร์ 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัย
เหมือนพ่อแม่ และสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้ 
           1. สัตว์บางชนิด เช่น ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไข่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อน 
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย จนกระท่ังสามารถสืบพันธุ์ได้หมุนเวียนเป็นวัฏจักร 

 2. มนุษย์น าความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์มาใช้ประโยชน์มากมาย ทั้งทางด้านการเกษตร  การ
อุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  
ยุง   มีวงจรชีวิตเช่นเดียว กับผีเสื้อแต่มีการเรียกชื่อในแต่ละระยะต่างกันคือ 

วัฏจักรชีวิตของยุง  มี  4  ขั้นตอน 
 

           ไข่      ลูกน้ า   ตัวโม่ง     ตัวเต็มวัย 
 
 
 
 
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และการออกแบบเทคโนโลยี) 
 ชิ้นงานที่สร้างเสร็จแล้วควรมีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงชิ้นงานให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น   
           การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 1. ก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ 2. รวบรวมข้อมูล  3. เลือกวิธีการ  4. ออกแบบและปฏิบัติการโดยถ่ายทอดความคิดเป็นเครื่องดักยุง
ด้วยรูปทรงกระบอกและรูปร่างธรรมชาติ  5. ทดสอบ  6. ปรับปรุง  7. ประเมิน 
 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ควรมีการฝึกความคิดสร้างสรรค์  4  ลักษณะ  คือ  ความคิดริเริ่ม  ความคิด
คล่อง  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดละเอียดลออ 
 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต้องใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  คือ  คน  ข้อมูลและสารสนเทศ  วัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณ์  พลังงาน  ทุนหรือทรัพย์สินและเวลา   พร้อมทั้งค านึงถึงปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี  
เช่น  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอย่างจ ากัด  สิ่งแวดล้อม  รูปแบบการด าเนินชีวิต  ค่านิยม  ความเชื่อ  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

จุดประสงค์ 

1. นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งได้ 
2. นักเรียนสามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งได้  
3. นักเรียนสามารถบอกวัฏจักรชีวิตของยุงได้  
4. นักเรียนสามารถบอกวิธีป้องกันตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนจากโรคไข้เลือดออกได้  
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5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
6. นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องดักยุงและน าเสนอได้ 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบด้วย   
1) ภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 “บทเรียน ปอ ทฤษฎี กระตุ้นองค์กรรัฐตื่นตัวไข้เลือดออก และการ

รณรงค์ป้องกันต้านไข้เลือดออก” 
2) แผนภาพวัฎจักรยุง 
3) ภาพส าหรับเล่นเกมยุงลาย 
4) ภาพผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
5) แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  ตารางข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น จ านวนผู้ป่วย  

การเสียชีวิต  เป็นต้น 
6) ตารางการเก็บข้อมูล 
7) ตัวอย่างแผนภูมิเปรียบเทียบ 
8) อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   
9) อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องดักยุง (ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียม) 

- ขวดน้ าขนาดใหญ่  เทปพันสายไฟ  กรรไกร  ถุงด า  กล้องถ่ายรูป 
             

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  (15  นาที) 

    1.1 นักเรียนทุกคน ดูภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 “บทเรียน ปอ ทฤษฎี กระตุ้นองค์กรรัฐตื่นตัว
ไข้เลือดออก  และการรณรงค์ป้องกันต้านไข้เลือดออก” จากนั้นร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้  
   1)  ภาพที่ 1 สื่อความหมายเกี่ยวกับอะไร (อันตรายของยุงลาย คร่าชีวิตคน) 
            2)  ภาพที่  2 เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไร  (รณรงค์เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก) 
   3) นักเรียนรู้หรือไม่ว่าไข้เลือดออกเกิดจากสาเหตุใด  (ยุงลายเป็นพาหะน าเชื้อโรค) 
   4) นักเรียนมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นไข้เลือดออกได้อย่างไร (ไม่ให้ยุงลายกัด) 
              1.2 ครูผู้สอน ถามต่อว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่า ยุง มีการเจริญเติบโตอย่างไร และถ้าจะก าจัด
ยุงลาย  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
              1.3  ครูตั้งค าถามว่า  นอกจากยุงลายจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแล้ว  นักเรียนคิดว่ายุงลาย
เป็นพาหะของโรคใดได้อีกบ้าง   (จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านบทความ  “ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีน
ป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย” ) และอภิปรายร่วมกับนักเรียนอีกทั้งถึงโทษภัยของยุงลาย 
              1.4  ให้นักเรียนดูภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 วงจรชีวิตยุง 
 
           2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ขั้นที่ 1 ก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร  (10  นาที) 
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               2.1 ครูผู้สอนก าหนดปัญหา ให้แต่ละกลุ่มดังนี้ : เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน  ดังนั้นโรคที่เกิดจาก
ยุงลายจึงมักระบาด  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนควรให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของโรคท่ีเกิด
จากยุงลาย  ดังนั้นเราจะประดิษฐ์อุปกรณ์ในการก าจัดยุงลายได้อย่างไร 
               2.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมทบทวนความรู้  ด้วยการซักถามเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แท่ง แผนภูมิที่ประกอบด้วย แกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของ
แต่ละรูปเท่ากัน ส่วนความยาวจะแปรตามขนาดของข้อมูล เรียกรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนี้ว่า แท่ง (bar) การ
น าเสนอข้อมูลอาจจัดให้แท่งแต่ละแท่งอยู่ในแนวตั้ง  หรือแนวนอนก็ได้ โดยวางเรียงให้ชิดกันหรือห่างกัน
เล็กน้อยเท่าๆกันก็ได้  พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของแต่ละแท่งก ากับไว้ นอกจากนี้ เพ่ือความสวยงาม อาจจะ
ใช้วิธีแรเงาหรือระบายสี เพ่ือให้ดูสวยงามและสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ   ตัวอย่าง  แผนภูมิแท่ง แสดง
จ านวนนักเรียนที่เป็นไข้เลือดออก ปี พ.ศ.2557 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข  (ร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้
จากแผนภูมิแท่ง) 

        
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล (10  นาที) 
               2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 5 คน และร่วมกันศึกษาจากข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับ “วงจรชีวิตของยุง 
และเครื่องดักยุงลาย” 
               2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 ภาพ “วงจรชีวิตของยุง ”  โดย
ตอบค าถาม  ดังนี้ 
                     2.2.1 จากภาพวงจรชีวิตยุงมีก่ีขั้นตอน  อะไรบ้าง  ( 4 ขั้นตอน คือ ไข่  ลูกน้ า  ตัวโม่ง และ
ตัวเต็มวัย) 
                     2.2.2 นักเรียนคิดว่าหากจะก าจัดยุงลายเราจะมีวิธีการอย่างไร (ตอบตามความคิดเห็นของ
นักเรียน)  และหากเราจะร่วมกันออกแบบสร้างอุปกรณ์เพ่ือจัดการกับยุงลาย  นักเรียนจะท าอะไร   
 
ขั้นที่ 3 เลือกวิธีกำร  (10  นาที) 
              จากข้อมูลในภาพประกอบกิจกรรมที่ 2  นักเรียนจะออกแบบ “เครื่องดักยุงลาย” นักเรียน
ออกแบบอย่างไรจากอุปกรณ์ที่มีให้ คือ ขวดน้ าขนาดใหญ่  เทปพันสายไฟ  กรรไกร  (อภิปรายร่วมกัน) 
 
ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติกำร (55  นาที) 

       สมทุรสงคราม        ภเูก็ต         นราธิวาส           กรุงเทพ 



8 
 

          นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและน าเสนอชิ้นงานเพ่ือน าเสนอ “เครื่องดักยุงลาย” โดยใช้
อุปกรณ์ คือ ขวดน้ าขนาดใหญ่  เทปพันสายไฟ  กรรไกร และบันทึกภาพในขณะด าเนินการ 
 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ (15  นาที) 
          1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ  วิธีการสร้างและวิธีการน าไปใช้ 
          3. ให้คะแนนชิ้นงาน การน าเสนอข้อมูลของนักเรียน  เกณฑ์คือ สามารถน าเสนอวิธีการใช้ได้ชัดเจน 
และรูปแบบชิ้นงานสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์   
 
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข (นอกเวลำเรียน) 
          นักเรียนน าข้อเสนอแนะจากที่ครูและเพ่ือน ๆ แนะน าไปปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
 
ขั้นที่ 7 ประเมินผล (นอกเวลำเรียน) 
         นักเรียนปรับปรุงชิ้นงานตามค าแนะน า และน าผลงานไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอ่ืน ๆใน
โรงเรียน  โดยน าเครื่องดักยุงไปวางไว้ในที่ท่ีมียุงชุมในโรงเรียน  เช่น มุมห้องเรียน  เป็นต้น  
  
        3.กิจกรรมรวบยอด (5  นาที) 
          ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นและความรู้ที่ได้รับจากโดยใช้ค าถาม  ดังนี้ 

- แผนภูมิแท่งมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- แผนภูมิแท่งมีประโยชน์ต่อการน าเสนอข้อมูลอย่างไรบ้าง 
- วงจรชีวิตยุงมีก่ีขั้นตอน 
- นักเรียนสามารถบอกวิธีป้องกันตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนจากโรคไข้เลือดออกได้  

 
การวัดผลประเมินผล 
      1. ชิ้นงาน  

3 คะแนน   ชิ้นงานมีความสมบูรณ์  สะดวกต่อการน าไปใช้ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
2 คะแนน   ชิ้นงานไม่สมบูรณ์  แตส่ะดวกต่อการน าไปใช้ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
1 คะแนน   ชิ้นงานไม่สมบูรณ์และไม่สะดวกต่อการน าไปใช้ แตม่ีความคิดสร้างสรรค์ 

 
     2. ขั้นตอนการท างาน 
 3    คะแนน  ปฏิบัติตามกระบวนการวิศวกรรม (ก าหนดปัญหา  รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ  
                                      ออกแบบและปฏิบัติการ  ทดสอบ  ปรับปรุง  ประเมินผล) ครบทั้ง 7  ขั้นตอน 
 2    คะแนน  ปฏิบัติตามกระบวนการวิศวกรรม  4  ขั้นตอน 
 1    คะแนน  ปฏิบัติตามกระบวนการวิศวกรรม  2  ขั้นตอน 
 
     3. การน าเสนอข้อมูล 
 3    คะแนน  การน าเสนอสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ถูกต้องชัดเจน อธิบายเหตุผลของ
แนวคิดได้ 
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 2    คะแนน  การน าเสนอสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  แต่ไม่ถูกต้องชัดเจน อธิบายเหตุผล
ของแนวคิดได้บางส่วน 
 1    คะแนน  การน าเสนอสื่อความหมายไม่ถูกต้อง  ไม่ชัดเจน อธิบายเหตุผลของแนวคิด
ไม่ได้ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1) ภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 “บทเรียน ปอ ทฤษฎี กระตุ้นองค์กรรัฐตื่นตัวไข้เลือดออก และการ
รณรงค์ป้องกันต้านไข้เลือดออก” 

2) บทความ  “ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย”  
3) ภาพประกอบกิจกรรมที่  2 “วงจรชีวิตยุงลาย” 
4) ขวดน้ าขนาดใหญ่  เทปพันสายไฟ  กรรไกร กล้องถ่ายรูป 
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ภาคผนวก 
 

“ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคตดิต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย” 
ไวรัสซิกา หรือไข้ซิกา เป็นอีกหนึง่โรคท่ีมียงุลายเป็นพาหะ ซึง่ยงัไมมี่วคัซีนป้องกนั ท่ีต้องระวงัคือ

เดก็ทารกท่ีหากติดเชือ้แล้วอาจท าให้มีศีรษะเล็กกวา่ปกติ 
 ถ้าว่ากันถึงภัยจากยุงลายท่ีเรารู้จักกันดีอย่าง

ไข้เลือดออกแล้ว ยงัมีอีกโรคหนึ่งช่ือ "ไวรัสซิกา" ท่ีเราควร
รู้จักไว้ เพราะในช่วงปี 2558 โรคนีไ้ด้ระบาดหนักในแถบ
ลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศบราซิลท่ีการระบาด
รุนแรงจน ต้องป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น  และ
สถานการณ์ยงัรุนแรงไม่หยดุ ท าให้เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2559 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้การ
ระบาดของไวรัสซิกา เป็นภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสขุระหวา่งประเทศ   
            ขณะท่ีประเทศไทยก็พบผู้ติดเชือ้ แม้จะยงัไม่ถึงขัน้มีการระบาด แตก่ระทรวงสาธารณสขุก็ประกาศ
ให้โรคตดิเชือ้ไวรัสซิกาเป็นหนึง่ในโรคติดตอ่ ท่ีต้องแจ้งความ  

ไวรัสซิกา หรือไข้ซิกา เป็นเชือ้ไวรัสในตระกลูเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลกัษณะคล้ายคลงึกบั ไวรัสไข้
เหลือง ไวรัสเดงกี ซึ่งเป็นสาเหตขุองไข้เลือดออก รวมทัง้ไวรัสเวสต์ไนล์ท่ีเป็นสาเหตขุองไข้สมองอกัเสบ และ
เชือ้ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีซึ่งทัง้หมดล้วนมียุงลายเป็นพาหะ  เชือ้ไวรัสซิกาถูกค้นพบครัง้แรกจากใน
น า้เหลืองของลิงวอก ท่ีถกูน ามายงัป่าซิกาในประเทศยกูนัดา เพ่ือศกึษาไข้เหลือง เม่ือปี พ.ศ. 2490 และพบ
ในคนเม่ือปี พ.ศ. 2511 ในประเทศไนจีเรีย เช่ือไวรัสซิกาพบได้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา 
ทวีปเอเชียใต้ และหมูเ่กาะในแถบมหาสมทุรแปซิฟิกตะวนัตก 
ไวรัสซิกา กลุ่มเส่ียงคือใคร 
          กลุม่เส่ียงตดิเชือ้ไวรัสซิกามากท่ีสดุคือ กลุ่มสตรีตัง้ครรภ์ ซึง่หากตดิเชือ้แล้วจะท าให้ทารกในครรภ์
ได้รับอนัตรายด้วย คือจะท าให้เดก็มีศีรษะเล็กกวา่ปกติ ดงันัน้จงึมีค าเตือนหญิงตัง้ครรภ์ไมค่วรเดนิทางไป
ในประเทศท่ีมีการระบาดของ โลก หรือหากเป็นประชากรในประเทศท่ีมีการระบาดก็ขอให้ชะลอการตัง้ครรภ์
ออกไปก่อน แต่หากหญิงตัง้ครรภ์มีอาการไข้ ผ่ืนขึน้ ตาแดง ปวดเม่ือยตามตัว ปวดข้อ ต้องรีบพบ
แพทย์ เพื่อท าการเจาะเลือดตรวจหาเชือ้   
          นอก จากนียั้งมีกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีไข้ออกผ่ืน กลุ่มเดก็ทารกท่ีมีศีรษะลีบ และผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ปลายประสาทอักเสบ ก็ถือเป็นกลุ่มเส่ียงของโรคนี ้
ไวรัสซิกา ตดิต่อได้อย่างไร 
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          ไวรัส ซิกาเป็นเชือ้ไวรัสท่ีมียงุลายเป็นพาหะ ดงันัน้การติดตอ่จงึมาจากการถกูยงุท่ีมีเชือ้กดั 
นอกจากนีย้งัอาจติดตอ่ได้ทางเลือด หรือแพร่จากมารดาท่ีป่วยสูท่ารกในครรภ์ อยา่งไรก็ตามในตอนแรกยงั
ไมมี่รายงานวา่พบการแพร่เชือ้จากคนสูค่น กระทัง่เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค
ของสหรัฐอเมริกา ยืนยนัว่า พบ ผู้ตดิเชือ้ไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตดิเชือ้ท่ีเดนิทาง
กลับมาจาก ประเทศที่ไวรัสชนิดนีร้ะบาด น่ันแสดงว่าโรคนีส้ามารถตดิต่อกันได้ผ่านทางการมี
เพศสัมพันธ์ 
 
ไวรัสซิกา อาการเป็นอย่างไร 
          องค์การอนามยัโลกระบวุา่ มีผู้ตดิเชือ้ราว 1 ใน 4 ท่ีจะแสดงอาการออกมาให้เห็นหลงัได้รับเชือ้ ซึง่จะ
ปรากฏอาการคล้ายคลงึกบัอาการของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ มีผ่ืนแดงขึน้ตามตวั ไข้ขึน้สงู เย่ือบตุาอกัเสบ 
ปวดกล้ามเนือ้และข้อตอ่ รู้สกึไมส่บายเนือ้สบายตวั และปวดหวั แต่อาการเหล่านีส้ามารถทุเลาลง
ภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออก 
          แตถ้่าหากปล่อยไว้ อาการอาจจะรุนแรงจนถึงขัน้ท าให้ระบบการท างานของสมองผิดปกตไิด้ ทัง้นี ้
หากเป็นผู้ ป่วยหญิงท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ เชือ้ไวรัสดงักลา่วอาจจะท าให้เกิดความผิดปกติกบัทารกในครรภ์ ซึง่จะ
ท าให้ทารกมีความผิดปกตท่ีิศีรษะ โดยจะมีกะโหลกศีรษะและสมองท่ีเล็กกวา่ปกติ 
ไวรัสซิกา รักษาอย่างไร 
          แม้จะเป็นโรคท่ีไมรุ่นแรง แตโ่รคไวรัสซิกา ก็ยงัเป็นโรคท่ียงัไมมี่วคัซีนป้องกนั หรือวิธีการรักษาท่ีแน่
ชดั ท าได้แคเ่พียงรักษาตามอาการเชน่เดียวกบัโรคไวรัสอ่ืน ๆ ท่ีมียงุลายเป็นพาหะ ดงันัน้ผู้ ป่วยควรพกัผ่อน
มาก ๆ และด่ืมน า้ให้เพียงพอ ทานยาตามแพทย์สัง่ นอกจากนีก็้ยงัควรระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดอาการแทรกซ้อน
ท่ีไมพ่งึประสงค์อ่ืน ๆ อีกด้วย 
  ไวรัสซิกา ป้องกันได้อย่างไร 
          วิธีป้องกนัท่ีดีท่ีสดุของโรคไวรัสซิกา หรือไข้ซิกาก็คือพยายามอยา่ให้ยงุกดั อีกทัง้ยงัควรก าจดัแหลง่
เพาะพนัธุ์ยงุลายให้สิน้ซาก เพ่ือเป็นการตดัวงจรการขยายพนัธุ์และป้องกนัโรคท่ีอาจมากบัยงุลายนอกเหนือ 
ไวรัสซิกาได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้เหลือง โรคไข้เวสต์ไนล์ และโรคชิคนุกนุยา  

 
ข้อมูล วนัที ่30 พฤษภาคม 2559  จาก กรมควบคมุโรค 

Taiwan Centers for Disease Control  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

krobkruakao.com 
World Health Organization : paho.org 

 
 

http://www.kapook.com/webout.php?url=http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=79358
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?id=1144
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/2232/-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
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ภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 

บทเรียน  ปอ  ทฤษฎี  กระตุ้นองค์กรรัฐตื่นตัวไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

 

การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
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ภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 

วงจรชีวติยุง 
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ใบงาน 

วงจรชีวติยุง 

 

 

 

 

 

 

 

1. จากภาพวงจรชีวิตยุงมีก่ีขั้นตอน  อะไรบ้าง 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ยุงจะวางไข่บริเวณใด 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ลักษณะการบินของยุงเป็นอย่างไร 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. นักเรียนคิดว่าเราควรจะก าจัดยุงเพศไหน  เพราะเหตุใด 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. นักเรียนจะพบยุงในบริเวณที่มีลักษณะอย่างไร 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. นักเรียนจะมีวิธีก าจัดยุงลายได้อย่างไร 

 

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


