
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รายวิชาเลือก ระดับประถมศึกษา 

สาระทักษะการประกอบอาชีพ 

 

 

รายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการปลูกฟักทองญ่ีปุ่น 

รหัสวิชา  อช 13187 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 



 

 

คํานํา 

  อําเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอําเภอที่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล กว่า 900 เมตร ซึ่งเป็นลักษณะอากาศ
ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และราษฎรอําเภอกัลยาณิวัฒนาก็มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ 
ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคและปลูกพืชที่เหมาะสมบางอย่างเพ่ือการค้า ในฤดูหลังเก็บเก่ียวข้าว และชุมชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ได้เพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลามา 5-6 ปี ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการปลูกฟักทองญี่ปุ่นเป็นอาชีพ
รองลงมาจากการปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพ แต่ที่ผ่านมา ชุมชนขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูกทําให้ผลผลิตน้อยกว่า
ที่ควร ดังน้ัน การเสริมหลักวิชาการในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนาอย่างย่ิง  เพ่ือการประกอบอาชีพที่มั่งคงและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ได้พิจารณา
รายละเอียดของเน้ือหาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  จัดทําเป็นหลักสูตรรายวิชาความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น สาระช่องทางการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แรงงาน    
และบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา เพ่ือ
นําไปใช้ในการจัดการศึกษาในกับผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับในเร่ืองการปลูกฟักทองญี่ปุ่นให้มาก
ย่ิงขึ้น 

ในโอกาสน้ี  ขอขอบคุณคณะทํางาน ประกอบด้วยครู กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา ผู้บริหาร กศน.
ทุกระดับ และวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่ให้คําปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้
กับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

                                             พฤศจิกายน 2559 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อช 13187 ชื่อรายวิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการปลูกฟักทองญี่ปุน่ 

จํานวน  2  หน่วยกิต ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
  ความรู้ เข้าใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้  ในกระบวนการผลิต  
กระบวนการตลาดที่ใช้  นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มคีวามหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา   

ศึกษาและฝึกทักษะ 

       1. ความเป็นมาของฟักทองญี่ปุ่น 
  2. ลกัษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการปลกูฟักทองญี่ปุ่น 
  3. ประโยชน์และหลักโภชนาการของฟักทองญี่ปุ่น 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ศึกษาจากเอกสาร 
2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาจากผู้รู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ในชุมชน 

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



 

 

รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อช 13187 ช่ือรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น 

จํานวน  2 หน่วยกิต   ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    ความรู้ เข้าใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้  ใน
กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาดที่ใช้  นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา   

ที่ 
 

หัวเรื่อง 

 

ตัวชี้วัด 

 

เนื้อหา 
จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 

 

ประวัติความเป็นมา
ของฟักทองญี่ปุ่น 

บอกและอธิบายประวัติและ
ความเป็นมาของฟักทองญี่ปุ่น
ได้ 

1. ประวัติและความเป็นมาของ
ฟักทองญี่ปุ่น 
   1.1 ฟักทองญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาใน
ประเทศไทย 
    1.2 ความนิยมบริโภคฟักทอง
ญี่ปุ่นในประเทศไทย 
    1.3 หน่วยงานให้การ
สนับสนุนในการปลูก 
    1.4 พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุน
ให้ปลูกฟักทองญี่ปุ่น 

30 

2 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่
เหมาะในการปลูก
ฟักทองญี่ปุ่น 

สามารถบอกและอธิบาย
ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
ในปลูกฟักทองญี่ปุ่นได้  

1.สภาพดินที่เหมาะสมกับการ
ปลูกฟักทองญีปุ่่น 
  1.1 ดินร่วน  
  1.2 ดินร่วนปนทราย  
  1.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดิน 
2.สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับ
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
  2.1 ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
  2.2 อุณหภูมิที่เหมาะสม 
  2.3 ปริมาณฝนในรอบปี 
  2.4 ขนาดองศาของแดดที่
เหมาะสม 
3. การปลูกนอกฤดู 
  3.1 ฤดูหลงัเก็บเก่ียวข้าว 
  3.2 ฤดูฝน 

20 



 

 

  3.3 ฤดูร้อน 
3 ประโยชน์และหลัก

โภชนาการของฟักทอง
ญี่ปุ่น 
 

อธิบายประโยชน์และหลัก
โภชนาการของฟักทองญี่ปุ่น
ได้ 

1.ประโยชน์ของฟักทองญี่ปุ่น 
    1.1 ลดระดับนํ้าตาลในเลือด 
    1.2 ป้องกันหลอดเลือดหัวใจ
และโรคหัวใจ 
    1. 3 บํารุงตับและไตให้
แข็งแรง 
    1.4 ป้องกันการเกิดโรคน่ิว 
   1.5 ป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคมะเร็ง 
   1.6 ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมาก
ขยาย 
   1.7 ช่วยชะลอวัย 
   1.8 บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ข้อเข่า ป้ันเอว 
2. หลักโภชนาการ 
   2.1 ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน 
   2.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
บริโภค 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หลักสูตร 
วิชา ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการปลูกฟักทองญี่ปุน่   

ความสาํคญั 

  อําเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอําเภอที่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล กว่า 900 เมตร ซึ่งเป็นลักษณะอากาศ
ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และราษฎรอําเภอกัลยาณิวัฒนาก็มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ 
ปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคและปลูกพืชที่เหมาะสมบางอย่างเพ่ือการค้า ในฤดูหลังเก็บเก่ียวข้าว และชุมชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ได้เพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลามา 5-6 ปี ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการปลูกฟักทองญี่ปุ่นเป็นอาชีพ
รองลงมาจากการปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพ แต่ที่ผ่านมา ชุมชนขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูกทําให้ผลผลิตน้อยกว่า
ที่ควร ดังน้ัน การเสริมหลักวิชาการในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนาอย่างย่ิง  เพ่ือการประกอบอาชีพที่มั่งคงและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

หลักการ 

1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การเน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน สังคม 

2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติจริง 
 3. เป็นหลักสูตรที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติการในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่นและอธิบายหน้าที่ความสําคัญของการทํา
อาชีพเพาะปลูกฟักทองญี่ ปุ่น การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพาะปลูก  แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องมือ 
บํารุงรักษาการประมาณราคาค่าบริการมีลักษณะการเป็นนักการค้าที่ดีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

จุดประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ พ้ืนฐานในการปลูกฟักทองได้ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเก่ียวกับเกียร์การปลูกฟักทองได้  
 3.  เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการใช้เครื่องมือและบํารุงรักษาเคร่ืองมือทาง
เกษตรได้ 
          4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินราคาค่าผลผลิตทางเกษตรได้                     
          5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์ต่างๆท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้
ในสถานการณ์จริง 
 
 

 

 

 



 

 

เนื้อหา  

               1.ความเป็นมาของฟังทองญีปุ่่น 
                    1. ฟักทองญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาในประเทศไทย 

1.1 ความนิยมบริโภคฟักทองของคนไทย 
          2. หน่วยงานที่สนบัสนุนในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุน่ 

2.1 มูลนิธิโครงการหลวงวัดจันทร ์
2.2 สํานักงานเกษตรอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
2.3 พ่อค้าคนกลาง  

 3.พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
    3.1 พ้ืนทีท่ี่โครงการหลวงรับผิดชอบ  
     3.2 พ้ืนทีท่ี่สํานักงานเกษตรอําเภอกัลยาณิวัฒนารับผิดชอบ  
     3.3 พ้ืนทีท่ั่วไปที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ 
       2. ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะในการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
  1. สภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
   1.1 ดินร่วน 
   1.2 ดินร่วนปนทราย 
   1.3 ดินเหนียว 
   1.4 ความเป็นกรด เป็นด่างของดิน 
           2. สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
   2.1 ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
   2.2 อุณภูมิที่เหมาะสม 
   2.3 ขนาดความแรงของแดด 
   2.4 ขนาดและปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะสม 
  3. การเพาะปลูกนอกฤดู 
   3.1 ฤดูหลังเก็บเก่ียวข้าว 
   3.2 ฤดูฝน 
   3.3 ฤดูร้อน 
  4. ประโยชน์และหลักโภชนาการของฟักทองญี่ปุ่น 
   4.1 ประโยชน์ของฟักทองญี่ปุ่น 
        4.1.1 ลดระดับนํ้าตาลในเลือด 
        4.1.2 ป้องกันหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ 
        4.1. 3 บํารุงตับและไตให้แขง็แรง 
        4.1.4 ป้องกันการเกิดโรคน่ิว 
       4.1.5 ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง 
       4.1.6 ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากขยาย 
       4.1.7 ช่วยชะลอวัย 
       4.1.8 บรรเทาอาการปวดเม่ือยข้อเข่า ป้ันเอว 

 



 

 

4.2. หลักโภชนาการ 
       4.2.1 ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน 
       4.2.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริโภค 
 
ระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
 จํานวน        80    ช่ัวโมง                    2      หน่วยกิต 
          ภาคทฤษฎี      30   ช่ัวโมงภาคปฏิบัติ    50     ช่ัวโมง 
สื่อประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู ้

1. เอกสาร 
2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ 

การวัดผลประเมินผล 
คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน........100.............คะแนน 

โครงงาน          100    คะแนน   
 -รายงาน  20 คะแนน 
 - ช้ินงาน 40 คะแนน   
 -นําเสนอ 20 คะแนน 
 -นิทรรศการ  10 คะแนน  
 -จิตพิสัย  10 คะแนน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจประวัติและความเป็นมาของฟักทองญี่ปุ่น   

2. ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการในการเพาะปลูกฟักทองญีปุ่่น  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การปลูกฟักทองญี่ปุ่นเป็นอาชีพได้ 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทํางาน 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีความคดิริเริ่มสรา้งสรรค์พัฒนางานให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
5. ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและมีเจตคติทีดี่ต่องานอาชีพ 

 

 

 

 

 



 

 

 โครงสร้างหลกัสูตร 

บทที ่ เรื่อง เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

1 ประวัติความเป็นมาของฟักทอง
ญี่ปุ่น 

1. ประวัติและความเป็นมาของฟักทองญี่ปุ่น 
   1.1 ฟักทองญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาในประเทศไทย 
    1.2 ความนิยมบริโภคฟักทองญี่ปุ่นในประเทศไทย 
    1.3 หน่วยงานให้การสนับสนุนในการปลูก 
    1.4 พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกฟักทองญี่ปุ่น 

30 

2 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะในการ
ปลูกฟักทองญีปุ่่น 

1.สภาพดินที่เหมาะสมกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
  1.1 ดินร่วน  
  1.2 ดินร่วนปนทราย  
  1.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
2.สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกฟักทอง
ญี่ปุ่น 
  2.1 ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
  2.2 อุณหภูมิที่เหมาะสม 
  2.3 ปริมาณฝนในรอบปี 
  2.4 ขนาดองศาของแดดที่เหมาะสม 
3. การปลูกนอกฤดู 
  3.1 ฤดูหลังเก็บเก่ียวข้าว 
  3.2 ฤดูฝน 
  3.3 ฤดูร้อน 

20 

3 ประโยชน์และหลักโภชนาการ
ของฟักทองญี่ปุ่น 
 

1.ประโยชน์ของฟักทองญี่ปุ่น 
    1.1 ลดระดับนํ้าตาลในเลือด 
    1.2 ป้องกันหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ 
    1. 3 บํารุงตับและไตให้แข็งแรง 
    1.4 ป้องกันการเกิดโรคน่ิว 
   1.5 ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง 
   1.6 ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากขยาย 
   1.7 ช่วยชะลอวัย 
   1.8 บรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อเข่า ป้ันเอว 
2. หลักโภชนาการ 
   2.1 ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน 
   2.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริโภค 

30 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น  จํานวน 2  หน่วยกิต ( 80  ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษา 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน
ชั่วโมง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การวัดประเมินผล 

1. ประวัติความเป็นมา
ของฟักทองญี่ปุ่น 

บอกและอธิบายประวัติ
และความเป็นมาของ
ฟักทองญี่ปุ่นได้ 

1. ประวัติและความเป็นมา
ของฟักทองญี่ปุ่น 
   1.1 ฟักทองญี่ปุ่นเริ่มเข้า
มาในประเทศไทย 
    1.2 ความนิยมบริโภค
ฟักทองญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย 
    1.3 หน่วยงานให้การ
สนับสนุนในการปลูก 
    1.4 พื้นที่ที่ได้รับการ
สนับสนุนให้ปลูกฟักทอง
ญี่ปุ่น 

1.ให้ผู้เรียนศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.ประวัติความเป็นมาของฟักทอง
ญี่ปุ่น 
   2.ให้ผู้เรยีนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต / แหล่งเรียนรู ้
   3. ให้ผู้เรียนรวบรวม องค์ความรู้ที่ได้
ศึกษามาจัดทําเป็นเอกสารรูปเล่ม
รายงาน 

 

 

30 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปัญญา 
3.อินเทอร์เน็ต 

โครงงาน 100 
คะแนน 

 

 

 

 

2. ลักษณะภูมิศาสตร์ที่
เหมาะในการปลูก
ฟักทองญี่ปุ่น 

สามารถบอกและอธิบาย
ลักษณะภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมในปลูกฟักทอง
ญี่ปุ่นได้  

1.สภาพดินที่เหมาะสมกับ
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
  1.1 ดินร่วน  
  1.2 ดินร่วนปนทราย  
  1.3 ความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน 
2.สภาพภูมิอากาศที่

1.ให้ผู้เรียนศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมใน
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น 
 2.ให้ผู้เรียนศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต / แหล่งเรียนรู ้
3. ใหผู้้เรียนรวบรวม องค์ความรู้ที่ได้

 

20 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปัญญา 
3.อินเทอร์เน็ต 

โครงงาน 100 
คะแนน 

 



 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้
จํานวน
ชั่วโมง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การวัดประเมินผล 

เหมาะสมกับการปลูก
ฟักทองญี่ปุ่น 
  2.1 ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 
  2.2 อุณหภูมิที่เหมาะสม 
  2.3 ปริมาณฝนในรอบปี 
  2.4 ขนาดองศาของแดดที่
เหมาะสม 
3. การปลูกนอกฤดู 
  3.1 ฤดูหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
  3.2 ฤดูฝน 
  3.3 ฤดูร้อน 

ศึกษามาจัดทําเป็นเอกสารรูปเล่ม
รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้
จํานวน
ชั่วโมง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การวัดประเมินผล 

3. ประโยชน์และหลัก
โภชนาการของฟักทอง
ญี่ปุ่น 
 

อธิบายประโยชน์และ
หลักโภชนาการของ
ฟักทองญี่ปุ่นได้ 

1.ประโยชน์ของฟักทอง
ญี่ปุ่น 
    1.1 ลดระดับน้ําตาลใน
เลือด 
    1.2 ป้องกันหลอดเลือด
หัวใจและโรคหัวใจ 
    1. 3 บํารุงตับและไตให้
แข็งแรง 
    1.4 ป้องกันการเกิดโรค
นิ่ว 
   1.5 ป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง 
   1.6 ป้องกันไม่ให้ต่อม
ลูกหมากขยาย 
   1.7 ช่วยชะลอวัย 
   1.8 บรรเทาอาการปวด
เมื่อยข้อเข่า ปั้นเอว 
2. หลกัโภชนาการ 
   2.1 ปริมาณที่ควรบริโภค
ต่อวัน 
   2.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการบริโภค 

ให้ผู้เรียนศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.ประโยชน์และหลักโภชนาการของ
ฟักทองญี่ปุ่น 
   2.ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต / แหล่งเรียนรู ้

 3. ให้ผู้เรียนรวบรวม องค์ความรู้ที่
ได้ศึกษามาจัดทําเป็นเอกสารรูปเล่ม
รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปัญญา 
3.อินเทอร์เน็ต 

โครงงาน 100 
คะแนน 

 



ผังมโนทศัน์ 
แผนการเรียนรู้รายบุคคล ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น 

ระดับประถมศกึษา 
  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ปลูกฟักทองญี่ปุ่น 2 หน่วยกิต 

      ความเปน็มาของฟกัทองญีปุ่น่ 30 ชั่วโมง 
๑. ฟกัทองพนัธุญ์ีปุ่น่เริ่มเข้ามาในประเทศไทย 
๒. ความนิยมบริโภคฟกัทองพนัธุญ์ีปุ่น่ 
๓. หน่วยงานใหก้ารสนบัสนนุในการปลกู 
๔. พืน้ทีท่ี่ไดร้บัการสนบัสนนุใหป้ลกูฟกัทองญีปุ่น่ 

 

  ประโยชนแ์ละหลกัโภชนาการของฟกัทอง ๓๐ ชั่วโมง 
๑. ลดระดบัน้าํตาลในเลือด 
๒. ป้องกนัหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจ 
๓. บาํรุงตบัและไตใหแ้ขง็แรง 
๔. ป้องกนัการเกดิโรคนิ่ว 
๕. ป้องกนัและลดความเสี่ยงจากการเกดิโรคมะเร็ง 
๖. ป้องกนัไม่ใหต้อ่มลูกหมากขยาย 
๗. ช่วยชะลอวัย 
๘. บรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณข้อเข่า บัน้เอว 

ลักษณะภูมิศาสตรท์ีเ่หมาะสมในการปลกูฟกัทองญีปุ่น่ ๒๐ ชั่วโมง 
๑. สภาพดนิที่เหมาะสมกบัฟกัทองญีปุ่น่ 
๒. สภาพภูมิอากาศทีเ่หมาะสมกบัฟกัทองญีปุ่น่ 
๓. ความสูงจากระดบัน้าํทะเล 
๔. การเพราะปลกูนอกฤด ู


