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โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

โครงการการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู” 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 



นวัตกรรมท้องถิ่น (LAO's Innovation) 
 
ด้านที่ ๖ แบบนวัตกรรมท้องถิ่น (LAO's Innovation) 
เป้าหมาย : 

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
2. เพ่ือยกระดับการบริการประชาชนที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

น ้าหนัก : ไม่คิดน  าหนักคะแนนในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่มีการผลิตนวัตกรรมเท่านั น 

นวัตกรรมท้องถิ่น มีลักษณะ ดังนี  
1. เป็นการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ/กระบวนงาน ที่เกิดจากการริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นแนวทาง

ใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่ เคยปฏิบัติมา หรืออาจเป็นการต่อยอด พัฒนา สิ่งที่อปท.เคยท าอยู่ เดิม ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ น หรือต่อยอดพัฒนา มาจากหน่วยงาน/อปท. อ่ืน 

2. เป็นการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ/กระบวนงาน ที่แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื นท่ีหรือ เป็นการแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการของ อปท. เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในพื นที่ ที่มีบริบทแตกต่างกัน 
 

สถานที่ตั ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
โทรศัพท์ 0-7332-3435 โทรสาร 0-7332-3435 E-mail tbg.pnpao@gmail.com 
ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะรอวี เจ๊ะเง๊าะ เบอร์โทรศัพท์ 08-7296-5939 
 
๑. ชื่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 
    โครงการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฟ้ืนฟูพันธุ์ข้าวมะจานูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ลักษณะโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (ริเริ่มใหม่/ต่อยอดจากเดิม/ต่อยอดจากท่ีอ่ืน) 
    ( / ) เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ 
    (   ) เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อยอดจากเดิม 
    (   ) เป็นโครงการที่พัฒนา/ต่อยอดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน (โปรดระบุ) 
  
๓. เป็นโครงการในด้านใด  
    ( / ) ด้านการบริหารจัดการ 
    (   ) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
    (   ) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
    (   ) ด้านการบริการสาธารณะ 
    (   ) ด้านธรรมาภิบาล 
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๔. ที่มา หลักการและเหตุผลในการด้าเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 
 จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงมีโครงสร้างเศรษฐกิจยังพ่ึงพาภาคเกษตรเป็น
ส าคัญ ในปี พ.ศ.2549 ภาคเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดเป็นเงิน 17,051 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 46.29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เมื่อจ าแนกกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรตามสภาพภูมิประเทศ 
ตามรายงานของส านักงานจังหวัดปัตตานี (2549) พบว่า บริเวณที่ราบติดชายฝั่งทะเลเกษตรกรจะประกอบ
อาชีพท าการประมง ท านา ท าตาลโตนด และท าสวนมะพร้าวเป็นหลัก  

พื นที่นาร้างในจังหวัดปัตตานีเริ่มมีให้เห็นกันบ้างตั งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา และปรากฏขึ นตามล าดับ
เมื่อปี 2540 จากข้อมูลของทางราชการ ในปี  2548 จังหวัดปัตตานีมีพื นที่นา 323,786 ไร่ เป็นพื นที่นา
ร้าง 61,906 ไร่ หรือร้อยละ 19.19 ของพื นที่นาที่เกษตรกรปล่อยให้นาร้าง ทั งๆที่จังหวัดปัตตานี มีระบบ
ชลประทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้มีการ
ส่งเสริมการท านาและได้ร่วมมือกับทุกองค์กรในท้องถิ่นในการพลิกนาร้าง ให้เป็นนาที่มีผลิตผลข้าวมะจานูที่
อุดมสมบูรณ์  สามารถให้ประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 
 
๕. วัตถุประสงค์ในการด้าเนินการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของคนท้องถิ่น  

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านักรักถ่ินและมีจิตสาธารณะ   
4. เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ที่ต้องการจะศึกษา  
5. เพ่ือให้เยาวชน ชุมชน มีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการท านาไว้

ให้ด ารงอยู่  
 
๖. เป้าหมายและความส้าเร็จ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้มีอาชีพท านาได้รับการพัฒนาในอาชีพ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีอาชีพท านาไ ด้
ท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ตามหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือ
พัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ข้าวแมะจานู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และที่นิยมของท้องถิ่น โดยการท างานร่วมกันระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน เพ่ือสืบทอดความรู้ และอาชีพการท านาให้ไว้คงอยู่กับลูกหลานในอนาคตต่อไป นอกจากนี 
ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ท างานเป็นทีมจากหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท านาแบบวิธีการใหม่ๆที่
ส่งเสริมให้มีผลผลิตที่ดีสู่ท้องตลาดต่อไป 
 
๗. การด้าเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น  
 การริเริ่มค้นหา พัฒนา แก้ไขหรือการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของ 
อปท. ภารกิจเหล่านี อาจเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาเมืองท้องถิ่น และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมหรือการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยที่การด าเนินภารกิจต่าง ๆ เหล่านี จะสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสามารถแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนหรือต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด และสามารถถ่ายทอดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งอ่ืน ๆ น าไปประยุกต์ใช้ 
หรือน าไปพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด หรือเกิดวิธีการแก้ไขปัญหาแนวทางใหม่ ๆ ได้   
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การน าเอาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ยังคงขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างผ่านการร่วม
ขับเคลื่อนในทุกมิติ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ก็ได้หันมาให้ความส าคัญเปิด
หลักสูตรสอนนักเรียนท านา โดยมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไป ให้กับนักเรียนในวิชาการเกษตรพื นฐาน 
สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การปลูกข้าวในทุกขั นตอน โดยมีแปลงนาร้างของ
ชาวบ้านในชุมชน เป็นสถานที่ฝึก  ซึ่งมีนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ชายหญิงกว่า 50 คน ปลูกข้าวใน
แปลงนา  

โรงเรียนเริ่มเปิดสอนให้นักเรียนท านา มาตั งแต่ช่วง ปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้แนวทางใน
การน าพื นที่แปลงนาของชาวบ้านที่รกร้าง โดยมุ่งเน้นสอนให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ วิธีการไถนา  การหว่านกล้า การด านา การเก็บเกี่ยว ส าหรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนท านาในวิชาเกษตรพื นฐานนี  นักเรียนจะได้เรียนรู้ฝึกหัดปลูกข้าวเป็นชาวนาทุก
ขั นตอน ตั งแต่การเตรียมดิน เก็บวัชพืช การไถ การคราด หว่านกล้า ด านา เก็บวัชพืช ก าจัดศัตรูพืช เมื่อปลูก
ข้าวจนได้ผลผลิตออกมาแล้ว จะน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนหนึ่งจะน าไปใช้เป็นอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน  นอกจากการท านาแล้วในวิชาเกษตรนี ยังจะสอนให้เรียนรู้เรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกผัก โดย
แปลงนาทั งระบบจะเป็นแปลงนาอินทรีย์ท าโดยไม่ใช้สารเคมี เชื่อว่าการเรียนการสอนที่มีนี จะสามารถเป็นวิชา
ความรู้ที่จะติดตัวให้นักเรียนน าเอาไปใช้ในการปลูกข้าวได้จริง หากผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้จริง การสอนท านา
ดังกล่าวจะเป็นวิชาชีพที่จะติดตัวให้สามารถน าไปใช้งานได้จริง การสอนนักเรียนท านานั นเป็นรูปแบบหนึ่งที่
น่าสนใจ ที่สถานศึกษาต่างๆ ได้หยิบยกเข้ามาบรรจุสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรท้องถิ่น  
หากขยายผลจนสามารถบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนเหล่านี ก็จะเป็นส่วนย่อยหนึ่ง
ของสังคม ที่เห็นคุณค่าของการท างานภาคเกษตรต่อไป ขั นตอนในการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ 
แต่งตั งคณะท างาน ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและครู วางแผนการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินกิจกรรม มีดังนี   จัดท าเครื่องมือประเมิน  เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผล สรุปผลการประเมิน สรุปรายงานผล งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน งบที่ได้รับจัดสรรจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามโครงการวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10,000 บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๘. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินงาน 
 ผลผลิตออกมาแล้ว จะน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนหนึ่งจะน าไปใช้เป็นอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน กระบวนการการจัดการใหม่ที่คิดค้น และพัฒนาจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของชุมชน เพ่ือ
แก้ปัญหาการประกอบอาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามภูมิ
สังคมของชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืนในชุมชนต่อไป โดยมีผลผลิต 450 - 500 กิโลกรัม/ไร่ ท าให้เกษตรกรผู้มีอาชีพท านามีรายได้ที่เพียงพอ
สามารถเลี ยงตัวเองได้ 
 
๙. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
 1. นักเรียนขาดความรู้และเทคนิคในการท านา  
 2. โรงเรียนขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท าให้การท านาของนักเรียนใช้เวลามาก  
 3. โรงเรียนขาดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการท านา ท าให้ผลผลิตที่ออกมายังไม่มากเท่าที่ควร 
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๑๐. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการด้าเนินงาน 
 1. ชุมชนเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีพัฒนาการ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้คนในชุมชนมี
สุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชนมุ่งมั่นด าเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็น
ประเทศท่ีน่าอยู่ท่ีสุด  
 2. ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า 
ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพ่ึงตนเอง เป็นสังคมเอื ออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ งกัน ความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนที่มีความ เชี่ยวชาญ โรงเรียน ผู้ ปกครองและ นักเรียน
ท าให้การให้บริการมีความน่าสนใจและตรงตามหลักการท านาสมัยใหม่  
 3. ความตั งใจจริงและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนและเยาวชน ในพื นที่ 
ท าให้น าไปสู่การคิดหารูปแบบการท านาที่แปลกใหม่และหลากหลาย 
 
๑๑. รูปภาพในการด้าเนินงาน 
 

    
 

    


