
โครงการการ 

แก้ไขปัญหาผกัท่ีปนเป้ือนยาฆ่าแมลงในอาหารท่ีบริโภคของประชาชน  

อ.ขุขันธ์ โดยการจัดท า “หลมุพอเพยีง” เพือ่พึง่ตนเองอย่างย่ังยืน  

ภก.เด่นชยั  ดอกพอง  
ผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยัชาวนา(สวช.),ผูป้ระสานงานเครือข่ายประชาสงัคมขุขนัธ ์



หลุมพอเพยีง 

พืชพ่ีเล้ียง(กล้วย) 

ไม้ฉลาด(มะนาว,มะละกอ) 

ไม้ยินต้น(มะม่วง) 

ไม้ปัญญาอ่อน(พริก) 
ไมม้รดก(ยางนา) 

สมุนไพร(ขมิ้นชัน) 



www.themegallery.com 

ส าล ีใจด ี
เปลอืก = ประชาชน 

(วถิชีวีติ) 

สขุภาพทัว่ไป  
= สหวชิาชพี  

สขุภาพซบัซอ้น=  
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 
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การเรยีน = ความรู ้

+ 
การปฏบิตั ิ= ความจรงิ 

ความรูจ้รงิ 
(ปญัญา) 

ครบูาสทุธนัินท ์ปรัชญพฤทธิ ์
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ปญัญา 

ความเห็น 

ไดย้นิ ไดเ้ห็น ไดอ้า่น ไดฟ้งั 

คดิ ใครค่รวญ 

ปฏบิตั ิ

สถาบนัวจิยัชาวนา(สวช) 

KM เชงิพทุธ 





หลมุพอเพยีง 
หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลมุ

เดียว  ซ่ึงแบ่งเป็น 

 - ไมพ้ีเ่ล้ียง 

 - ไมย้ืนตน้ ไมบ้ านาญ 

 - ไมฉ้ลาด 

 - ไมปั้ญญาอ่อน 

 - ไม่สมุนไพร  



ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อกลุ่ม ชื่อต้นไม้ 

๑ พี่เลี้ยง กล้วย 

๒ ไม้บ านาญ-ไม้ยืนต้น มะนาว 

๓ น้อยหน่า 

๔ มะม่วง 

๕ ล าใย 

๖ ไม้ฉลาด มะละกอ 

๗ เม็ก 

๘ มะตูมซาอุ 

๙ ติ้ว 



ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อกลุ่ม ชื่อต้นไม้ 

๑๐ ไม้ฉลาด แค 

๑๑ ไม้ปัญญาอ่อน พริก 

๑๒ มะเขือ 

๑๓ โหระพา 

๑๔ กระเพรา 

๑๕ คะน้า  ผักกาด ผักบุ้ง 

๑๖ ฟักทอง 

๑๗ ข่า 

๑๘ ตะไคร้ 



ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ชื่อกลุ่ม ชื่อต้นไม ้
๑๙ ไม้มรดก ยางนา 
๒๐ แดง 
๒๑ สักทอง 
๒๒ ประดู ่
๒๓ ไม้สมุนไพร ขมิ้นชัน 
๒๔ เบญจรงค ์
๒๕ รางจืด 
๒๖ หญ้านาง 



การท าหลมุพอเพยีง 
1) ขุดหลุมพรวนดินหลุมขนาด ๒x๒ ม. 

2) ใส่ปุ๋ ยชีวภาพกระจายใหท้ัว่ 

3) พรวนปุ๋ ย-ดินใหเ้ขา้กนั 

4) ปลูกกลว้ยไวต้รงกลาง 

5) ปลูกไมย้ืนตน้ไว ้๔ มุม 

6) ปลูกพืชฉลาดตามใจชอบ 

7) ปลูกพืชปัญญาอ่อนตามใจ 

8) ใชฟ้างคลมุใหท้ัว่ 

9) รดน ้า 

 



วัตถปุระสงค์ 



สรา้งครอบครวัแกนน า 

สรา้งเครือข่ายเกษตรกร 

รณรงคเ์กษตรกร 
 

 กินผกัปลอดภยัที่ปลูกเอง แบบหลุมพอเพียง 

และลด ละ เลิกใชส้ารเคมี 

 



สร้างครอบครวัแกนน า 1,010 ครวัเรอืน 

สร้างเครอืขา่ยเกษตรกร 13 ต าบล 

รณรงค์เกษตรกรรบัรู้  2,300 คน  

 

  

 



กิจกรรม 



 อบรม 

 พาท า 

 เรียนรู ้

 คน้หาเพชร ขยายผล 









อบรมสัญจร 

13 ต าบล 



ต.ปรอืใหญ่ 





ต.โคกเพชร 

  

  
 



ต.กนัทรารมย์ 



ต.กนัทรารมย์ 



ต.หนองฉลอง 



อ.ขุขนัธ์ 



ต.หว้ยเหนอื 



อบรมจรยุทธ์ 



ต.ปราสาท 



ต.ห้วยส าราญ 



ต.ห้วยส าราญ 



สอนครู 



อบรมผูพ้กิาร 



พาท า = ททท. 

อบรมเสร็จ พาท าทนัที (ททท.) 





ต.ห้วยส าราญ 



สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 



ต.ตาอุด 

การท าปุ๋ ย โดยน ้าหมกั 8 เซียน 



ต.โคกเพชร 



ต.หนองฉลอง 



รพ.สต.สมบูรณ์ 



สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 



ต.ตาอุด 



ต.หนองฉลอง 



ติดตาม แนะน า 









แลกเปล่ียน เรียนรู้ 



ต.ตาอุด และเครอืขา่ย 





เแผนเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่เดินหน้าสู่ชมุชนจัดการตนเองต าบลโสน 







ต.โคกเพชร สอน อสม. 

การท าปุ๋ย โดยน า้หมัก 8 เซียน ของอ 



ผล คน ชมุชน 



นายสุพนิ  อุตมะ 



ท าหลุมพอเพยีงในพ ืน้ท ีร่อบบา้น 









ขยายสู่กลุม่เยาชน และเกดิแปลงตวัอย่างของกลุม่ 

 



ต.โคกเพชร  



รพ.สต.สมบูรณ ์



 







รพ.สต.หว้ยเหนอื 













รับดงูาน วิทยากร 



ภาคใต้มาดงูาน 



จ.เชยีงราย มาดูงาน 



โอสถสภาดงูาน 



จ.อุบลฯดูงาน 



นครศรธีรรมราช ดูงาน 



จ.เชยีงรายมาดูงาน 



ออกบู๊ต 



ส่ือท าข่าว 



ส่ือท าข่าว 



เสียงชาวนา ฐานท่ีมัน่ตะวันแดง 

เสาร์ 11.00-12.00 น. 



บรูณาการ 
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ตลาดสีเขียว 



ทานรางจดืขบัพษิ 

รางจืดขบัพิษ 

http://ritchanit.blogspot.com/2010_07_01_archive.html


ผูด้้อยโอกาส ท าหลุมพอเพยีง 



กองทนุหมกูู้ชีพ 

- ขยายธนาคารหมูหลุม     

จาก 84 ตวั เป็น 123 ควั 

- หมู สองตวั ใหปุ้๋ ยอย่าง

นอ้ยๆ 500 กก.  จึงเกิดปุ๋ ย

อย่างนอ้ย  60 ตนั  ทดแทน

การใชปุ้๋ ยเคมีได ้ปริมาณมาก    

 



สาธารณะ 



ปี ๒๕๕๘ รณรงคใ์หป้ระชาชนท าหลุมพอเพียง  

และปลูกผกัปลอดสารพษิ 

เป็นวาระอ าเภอขุขนัธ ์ 1  อ าเภอ 1 ปัญหา 



เครอืขา่ยประชาสงัคมขุขนัธ์ 







ขอบคุณครับ 


