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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คํานํา 
 

  อําเภอกัลยาณิวัฒนาเปนอําเภอท่ีอยูสูงจากระดับน้ําทะเล กวา 900 เมตร ซ่ึงเปนลักษณะอากาศ

ท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และราษฎรอําเภอกัลยาณิวัฒนาก็มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก คือ 

ปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและปลูกพืชท่ีเหมาะสมบางอยางเพ่ือการคา ในฤดูหลังเก็บเก่ียวขาว และชุมชนในพ้ืนท่ี

สวนใหญไดเพาะปลูกฟกทองญี่ปุน ตลอดระยะเวลามา 5-6 ป ซ่ึงปจจุบันก็ยังมีการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุนเปน

อาชีพรองลงมาจากการปลูกขาวเพ่ือการยังชีพ แตท่ีผานมา ชุมชนขาดองคความรูในการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุนทํา

ใหผลผลิตนอยกวาท่ีควร ดังนั้น การเสริมหลักวิชาการในการเเพาะเมล็ดฟกทองญี่ เปนสิ่งท่ีควรสงเสริมใหเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนาอยางยิ่ง เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีม่ังคงและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ไดพิจารณา

รายละเอียดของเนื้อหาท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  จัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการ เพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน สาระชองทางการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา กลุมเปาหมายผูใช

แรงงาน    และบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

เพ่ือนําไปใชในการจัดการศึกษาในกับผูเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับในเรื่องการ เพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน

ใหมากยิ่งข้ึน 

ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณคณะทํางาน ประกอบดวยครู กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา ผูบริหารกศน.

ทุกระดับ และวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีใหคําปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้ไดเสร็จสิ้นสมบูรณ สามารถนําไปใช

กับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา  

                                              พฤศจกิายน 2559 
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อช 13188  ช่ือรายวิชาการเพาะเมล็ดฟกทองญ่ีปุน 

จํานวน  3 หนวยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    

 ความ รู เขาใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานความรู  ในกระบวนการผลิต  

กระบวนการตลาดท่ีใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาตอยอดและ

ประยุกตใชภูมิปญญา   

ศึกษาและฝกทักษะ 

1. พันธุและการเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
3. การเตรียมดิน 
4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
5. การเลือกเมล็ดฟกทองญี่ปุน 
6. การเพาะเมล็ดพันธฟกทองญี่ปุน 
7. การดูแลกลาฟกทองญี่ปุน  
8. การใหน้ํากลาฟกทองญี่ปุน 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
1. ศึกษาจากเอกสาร 
2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาจากผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

การวัดและประเมินผล 
โครงงาน           100    คะแนน 
 -รายงาน  20 คะแนน  
 - ชิ้นงาน 40 คะแนน  
 -นําเสนอ  20 คะแนน 
 -นิทรรศการ  10 คะแนน 
 -จิตพิสัย   10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อช อช 13188 ช่ือรายวิชาการเพาะเมล็ดฟกทองญ่ีปุน 

จํานวน  3 หนวยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    ความรู เขาใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานความรู  ใน
กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาดท่ีใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา   

ท่ี 
 

หัวเร่ือง 
 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
เนื้อหา 

 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 
 

พันธุและการเลือกใช
พันธุท่ีเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน  

บอกและอธิบายคุณสมบัติท่ีดี
ของเมล็ดฟกทองญี่ปุนไดและ
เหมาะสมกับทองถ่ิน 

1.การดูสภาพอาอากาศ 
2.การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 
3.การใหผลผลิตในแตละพันธ 

10 

2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ บอกประเภทของอุปกรณได
ครบถวน 

1. ดินน้ํา ขุยมะพราว 
2.ถาด 
3.พันธฟกทองญี่ปุนท่ีจะเพาะ 

10 

3 การเลือกเมล็ดฟกทอง
ญี่ปุน 
 

บอกข้ันตอนการเลือกเมล็ด
ฟกทองญี่ปุน 

1. สาร A และสาร B 
2. อุปกรณตวง 1 ลิตร 
3.กระติกน้ํารอน 
เทอรโมมิเตอร 
เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
อุปกรณตวงสารในหนวยซีซี 
ผาขาวบางหอเมล็ด 
กลองอบเมล็ด 

20 

4 การเตรียมดิน บอกข้ันตอนการเตรียมดิน
พรอมลงมือปฏิบัติ 

1. การกําจัดวัชพืชในแปลง 
2. การปรับพ้ืนท่ี 
3.การวัดระยะหางระหวางแถว 
4.การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน 
5.การผสมดิน 

40 

5 การเพาะเมล็ดพันธ
ฟกทองญี่ปุน 

 1.วัสดุอุปกรณในการเพาะ 
2.การปองกันศัตรู 
3.กาใหแสงแดด 

15 

6 การดูแลกลาฟกทอง
ญี่ปุน  

 1.การดูแลศัตรูพืช 
2.การใหน้ํา 
3. การใหแสง 

15 

7 การใหน้ํากลาฟกทอง
ญี่ปุน 

 1.การวาแผนกาใหน้ํา 
2.ชวงเวลาในการใหน้ํา 

10 

 

 



 

หลักสูตร 

วิชาความรูพ้ืนฐานวิชา การเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

ความสําคัญ 

  ฟกทองญี่ปุน หมายถึงการปลูกฟกทองญี่ปุนแบบวางเถาใหทิศทางเรียงกันเหมือนการเขาแถว

รวมกับการตัดแตงเถาใหเหลือสั้นประมาณ ๒-๓ เมตร ทําใหงายในการดูแลรักษาผลผลิตตอไรสูง ตนทุนการผลิต

ตอหนวยต่ําไดกําไรมาก เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน การปลูกฟกทองญี่ปุนมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปลูก

หลายรูปแบบ เปนการจัดระบบปลูกพืชเพ่ือลดตนทุนในการดูแลรักษา เพ่ิมผลผลิตตอไรและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต

สูงข้ึน ตรงกับความตองการของตลาดวิธีการปลูกเปนแบบเถาเลื้อยเขาแถวเปนระเบียบทุกตนเลื้อยไปทิศทาง

เดียวกัน การลดตนทุนของเกษตรกรเกิดจากการดูแล จํานวนใบท่ีเหลือตอตนใหพอตอการเลี้ยงผลเดียว เนื่องจาก

การตัดแตงใบก่ิงขาง และยอดการเพ่ิมผลผลิตเกิดจากระยะปลูกชิด ทุกขอของลําตนมีรากชวยดูดน้ําและแรธาตุได

มากข้ึน ทําใหไดจํานวนผลผลิตตอไรสูงข้ึน น้ําหนักตอลูก ๒.๕ ข้ึนไป การหมุนเวียนของคารบอนไดออกไซดและ

แสงแดดท่ีตกบนใบทุกใบเหมาะสมตอการสังเคราะหแสงสงผลถึงคุณภาพของฟกทองจะมีโรคจากแมลงและเชื้อรา

เปนศัตรูฟกทองญี่ปุนจึงตองพึงยาในการกําจัดศัตรูพืชสารเคมีและยาสมุนไพรตองรูจักใชถูกตองปลอดภัยในการ

บริโภคในการประกอบอาชพี 

 

หลักการ 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดยบูรณา

การเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ความแตกตางของบุคคล ชุมชน สังคม 

2. เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูจากการศึกษาคนควา การปฏิบัติจริง 

3. เปนหลักสูตรท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 

จุดมุงหมาย 

เพ่ือใหผูเรียนศึกษาการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน อยางถูกตองวิธีและมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ 

จุดประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู วิชา การเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

 2.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุนอยางมีคุณภาพ 

 3.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในการข้ันตอนการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

 4.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูการเลือกเมล็ดฟกทองญี่ปุนใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  

  
 

 

 

 

 

 



 

 เนื้อหา  

1. พันธุและการเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 

1.1การดูสภาพอาอากาศ 
1.2 การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 
1.3 การใหผลผลิตในแตละพันธ 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
2.1 ดินน้ํา ขุยมะพราว 
2.2 ถาด 
2.3 พันธฟกทองญี่ปุนท่ีจะเพาะ 

3.การเลือกเมล็ดฟกทองญี่ปุน 
3. 1สาร A และสาร B 
3.2อุปกรณตวง 1 ลิตร 
3.3 กระติกน้ํารอน 
3.4 เทอรโมมิเตอร 
3.5 เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
3.6 อุปกรณตวงสารในหนวยซีซี 
3.7 ผาขาวบางหอเมล็ด 
3.8 กลองอบเมล็ด 

       4. การเตรียมดิน 
4.1 การกําจัดวัชพืชในแปลง 
4.2. การปรับพ้ืนท่ี 
4.3 การวัดระยะหางระหวางแถว 
4.4 การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน 
4.5 การผสมดิน 

        5. การเพาะเมล็ดพันธฟกทองญี่ปุน 
5.1 วัสดุอุปกรณในการเพาะ 
5.2 การปองกันศัตรู 
5.3 กาใหแสงแดด 

6.การดูแลกลาฟกทองญี่ปุน 
6.1การดูแลศัตรูพืช 
6.2 การใหน้ํา 
6.3 การใหแสง 

7. การใหน้ํากลาฟกทองญี่ปุน 
7.1 การวาแผนกาใหน้ํา 
7.2ชวงเวลาในการใหน้ํา 
 
 
 
 
 

 



 

ระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 

 จํานวน  120 ชั่วโมง    3 หนวยกิต  

          ภาคทฤษฎี         ๒๐    ชั่วโมงภาคปฏิบัติ ๖๐ ชั่วโมง  

ส่ือประกอบการเรียนและแหลงเรียนรู 

1. เอกสาร   

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน    

3.แหลงเรียนรู/สถานประกอบการ  

4.อินเตอรเน็ต 

การวัดผลประเมินผล 

โครงงาน             100    คะแนน 

  -รายงาน  20 คะแนน  

  - ชิ้นงาน 40 คะแนน   

  -นําเสนอ  20 คะแนน 

  -นิทรรศการ  10 คะแนน  

  -จิตพิสัย   10 คะแนน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเรียนมีความเขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนในการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

2. ผูเรียนมีทักษะ ในการเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

3. ผูเรียนมีรูความเขาใจชนิดเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 โครงสรางหลักสูตร 

 

บทท่ี 
 

หัวเรื่อง 
 

 
เนื้อหา 

 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1 
 

พันธุและการเลือกใชพันธุท่ี
เหมาะสมกับทองถ่ิน  

1.การดูสภาพอาอากาศ 
2.การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 
3.การใหผลผลิตในแตละพันธ 

10 

2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ 1. ดินน้ํา ขุยมะพราว 
2.ถาด 
3.พันธฟกทองญี่ปุนท่ีจะเพาะ 

10 

3 การเลือกเมล็ดฟกทองญี่ปุน 
 

1. สาร A และสาร B 
2. อุปกรณตวง 1 ลิตร 
3.กระติกน้ํารอน 
เทอรโมมิเตอร 
เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
อุปกรณตวงสารในหนวยซีซี 
ผาขาวบางหอเมล็ด 
กลองอบเมล็ด 

20 

4 การเตรียมดิน 1. การกําจัดวัชพืชในแปลง 
2. การปรับพ้ืนท่ี 
3.การวัดระยะหางระหวางแถว 
4.การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน 
5.การผสมดิน 

40 

5 การเพาะเมล็ดพันธฟกทองญี่ปุน 1.วัสดุอุปกรณในการเพาะ 
2.การปองกันศัตรู 
3.กาใหแสงแดด 

15 

6 การดูแลกลาฟกทองญี่ปุน  1.การดูแลศัตรูพืช 
2.การใหน้ํา 
3. การใหแสง 

15 

7 การใหน้ํากลาฟกทองญี่ปุน 1.การวาแผนกาใหน้ํา 
2.ชวงเวลาในการใหน้ํา 

10 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาความรูพ้ืนฐานวิชา การเพาะเมล็ดฟกทองญ่ีปุนจํานวน  3 หนวยกิต ( 120  ช่ัวโมง) 

ระดับประถมศึกษา 

 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

1 
 

พันธุและการเลือกใช
พันธุท่ีเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน  

บอกและอธิบาย
คุณสมบัติท่ีดีของเมล็ด
ฟกทองญี่ปุนไดและ
เหมาะสมกับทองถ่ิน 

1.การดูสภาพอาอากาศ 
2.การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 
3.การใหผลผลิตในแตละ
พันธ 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1.การดูสภาพอาอากาศ 

2.การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 
3.การใหผลผลิตในแตละพันธ 

10 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 โครงงาน            

100    คะแนน 

 

 

2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ บอกประเภทของ
อุปกรณไดครบถวน 

1. ดินน้ํา ขุยมะพราว 
2.ถาด 
3.พันธฟกทองญี่ปุนท่ีจะ
เพาะ 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1. ดินน้ํา ขุยมะพราว 
2.ถาด 
3.พันธฟกทองญี่ปุนท่ีจะเพาะ 

10 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 โครงงาน            

100    คะแนน 

 

 

 



 

3 การเลือกเมล็ดฟกทอง
ญี่ปุน 
 

บอกข้ันตอนการเลือก
เมล็ดฟกทองญี่ปุน 

1. สาร A และสาร B 
2. อุปกรณตวง 1 ลิตร 
3.กระติกน้ํารอน 
เทอรโมมิเตอร 
เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
อุปกรณตวงสารในหนวยซี
ซี 
ผาขาวบางหอเมล็ด 
กลองอบเมล็ด 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1. สาร A และสาร B 
2. อุปกรณตวง 1 ลิตร 
3.กระติกน้ํารอน 
เทอรโมมิเตอร 
เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
อุปกรณตวงสารในหนวยซีซี 
ผาขาวบางหอเมล็ด 
กลองอบเมล็ด 

20 

1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 

4 การเตรียมดิน บอกข้ันตอนการเตรียม
ดินพรอมลงมือปฏิบัติ 

1. การกําจัดวัชพืชในแปลง 
2. การปรับพ้ืนท่ี 
3.การวัดระยะหางระหวาง
แถว 
4.การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุง
สภาพดิน 
5.การผสมดิน 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1. การกําจัดวัชพืชในแปลง 
2. การปรับพ้ืนท่ี 
3.การวัดระยะหางระหวางแถว 
4.การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุงสภาพ
ดิน 
5.การผสมดิน 

40 
1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 

5 การเพาะเมล็ดพันธ
ฟกทองญี่ปุน 

 1.วัสดุอุปกรณในการเพาะ 
2.การปองกันศัตรู 
3.กาใหแสงแดด 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1.วัสดุอุปกรณในการเพาะ 
2.การปองกันศัตรู 
3.กาใหแสงแดด 

15 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 

 



 

6 การดูแลกลาฟกทอง
ญี่ปุน  

 

1.การดูแลศัตรูพืช 
2.การใหน้ํา 
3. การใหแสง 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1.การดูแลศัตรูพืช 
2.การใหน้ํา 
3. การใหแสง 

15 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 

7 การใหน้ํากลาฟกทอง
ญี่ปุน 

 

1.การวาแผนกาใหน้ํา 
2.ชวงเวลาในการใหน้ํา 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่อง 

1.การวาแผนกาใหน้ํา 
2.ชวงเวลาในการใหน้ํา 

10 1. เอกสาร 

2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.แหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 

4.อินเตอรเน็ต 

 โครงงาน            

100    คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

ท่ีปรึกษา 

  นายศุภกร  ศรีศักดา   ผูอํานวยการ กศน. จังหวัดเชียงใหม 

  คณะกรรมการสถานศึกษา  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

คณะทํางานฝายวิชาการ   

  นางเดือนฉาย  ธาตุอินจันทร ครูรักษาการ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

  นายสรรเสริญ  อวยพระพร ครู กศน.ตําบลแจมหลวง  

  นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ ครู กศน.ตําบลบานจันทร 

  นางสาวจิตฤทัย  ประทุมมาเกษร ครู กศน.ตําบลแมแดด  

นายธีรภัทร   รมตนธรรม   ครู ศรช.ตําบลบานจันทร  

  นายอาทิตย  ศรีสัตยา  ครู ศรช.ตําบลแมแดด  

ผูพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ  ครู  กศน.ตําบลบานจันทร  

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จัดพิมพ/รูปเลม 

  นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ  ครู  กศน.ตําบลบานจันทร  

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
แผนการเรียนรูรายบุคคล การเพาะเมล็ดฟกทองญ่ีปุน 

ระดับประถมศึกษา จํานวน  3 หนวยกิต 
 
 
 
 

การเพาะเมล็ดฟกทองญี่ปุน 

3 หนวยกิต 120 ชฃม. 

1.พันธุและการเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับ

ทองถิ่น(10 ช่ัวโมง) 

- การดูสภาพอากาศ 

-การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก 

- การใหผลผลิตในแตละพันธุ 
 

4.การเตรียมดิน(40 ช่ัวโมง) 

- การกําจัดวัชพืชในแปลง 

- การปรับพ้ืนท่ี 

- การวัดระยะหางระหวางแถว 

- การขุดหลุมเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน 

- การผสมดิน 

 

 

 

6.การดูแลกลาฟกทองญ่ีปุน(15 ช่ัวโมง) 

- การดูแลศัตรูพืช 

- การใหน้ํา 

- การใหแสง 
 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ(10 ช่ัวโมง) 

- ดินน้ํา  ขุยมะพราว 

- ถาด 

- พันธุฟกทองญี่ปุนท่ีจะเพาะ 

7.การใหน้ํากลาฟกทองญ่ีปุน(10 ช่ัวโมง) 

- การวางแผนการใหน้ํา 

- ชวงเวลาในการใหน้ํา 

3.การเลือกเมล็ดฟกทองญ่ีปุน(20 ช่ัวโมง) 

- สาร A และสาร B  
- อุปกรณตวง๑ลิตร 
- กระติกน้ํารอน 
- เทอรโมมิเตอร 
- เมล็ดฟกทองญี่ปุน 
- อุปกรณตวงสารในหนวยซีซี 
- ผาขาวบางหอเมล็ด 
- กลองอบเมล็ด 
 

5.การเพาะเมล็ดพันธุฟกทองญ่ีปุน(15 ช่ัวโมง) 

- วัสดุอุปกรณในการเพาะ 

- การปองกันศัตรู 

- การใหแสงแดด 
 

 


	1.1การดูสภาพอาอากาศ
	1.2 การเลือกพื้นที่ในการปลูก

