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ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน

 
                  ประชาชนส่วนมากในประเทศไทย ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เป็นรากฐานของ สังคมไทยมาช้านาน แต่เกษตรกรมัก
ประสบปัญหาในการผลิต เช่น การขาดความรู้และเทคโนโลยี ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งการประสบภัยธรรมชาติใน
ฤดูกาลต่างๆ แต่ใน ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรท่านหนึ่ง ท่ีเอาใจใส่ต่อการปรับปรุง พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง ทําให้เกิดความสําเร็จ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์แก่สังคม 
ท่านคือ คุณลุงประยงค์ ใจเป็น เกษตรกรดีเด่น ด้านการปศุสัตว์ผสมผสาน จากจังหวัดอุดรธานี จึง ได้นําเอาประวัติ และผลงานการพัฒนาของ
เกษตรกรท่านนี้ มาบรรยายให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขป 
                  คุณลุงประยงค ์ใจเป็น เกิดในครอบครัวเกษตรกร ในปี พ.ศ.2486 เมื่อจบการศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ช่วยครอบครัว
ประกอบอาชีพทํานา แต่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ จึง ได้เข้าบวชในพุทธศาสนา ภายหลังจากนั้น สมรสกับนางบานเย็น ใจเป็น 
ร่วมกันประกอบอาชีพ แม้ จะขยันและประหยัด แต่เนื่องจากมีลูกถึง 7 คน จะต้องดิ้นรน ประกอบอาชีพอย่างมาก ต้องขอความ ช่วยเหลือ
จากเพื่อนบ้าน แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือท่ีดีนัก ดังนั้น จึงตั้งใจเปลีย่นแปลงชีวิต ครั้งย่ิงใหญ่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2517 เลิกด่ืมเหล้า เลิกสูบ
บุหรี่ และตั้งปณิธานกับตนเองว่า ตนจะเป็นที่พึ่งของ ตนเอง โดยได้หันมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ด ปลูกพืชผักทุกชนิดท่ีกินได้ และกินทุกอย่างที่
ตนเองปลูก ต่อมา สัตว์และพืชที่ปลูกไว้ มีคนมาขอซื้อ ทําให้เกิดกําลังใจ และเห็นช่องทางการพัฒนาไปสู่การทําเป็น อาชีพ 
                  คุณลุงประยงค ์เล่าว่าการเริ่มต้นพบกับความไม่ประสบความสําเร็จ โดยปี 2515 ได้ซ้ือสุกรมา เลี้ยง เพื่อกินเศษอาหารใน
ครอบครัว และเป็นการเก็บสะสมเงิน แต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน จําเป็นต้องขายสุกรและเลิกการเลี้ยงสุกร 
ต่อมาปี 2533 ได้ทดลองเลี้ยงเป็ดไข่ 900 ตัว พบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนอีกเช่นเคย ไม่มีเงินซ้ืออาหาร ทําให้เป็ดแคระแกลน และตาย 
คงเหลือเป็ดจํานวน 700 ตัว แก้ปัญหาโดยนําเป็ดไปแลกกับสุกรของเพื่อน จํานวน 3 ตัว และลูกสุกร 8 ตัว ไม่มีเงินทุนสร้างโรงเรือน ต้องผูก
เลี้ยงแม่สุกรไว้ใต้ต้นไม้ พอมีเงินจากการเลี้ยงสุกรขึ้นมาบ้าง จึงไป 
ซ้ือโคพันธุ์พื้นเมืองมาเลี้ยง 17 ตัว จําหน่ายได้กําไรอย่างมาก แต่นําไปซ้ือแม่โคพันธุ์ฮินดูบราซิลมา เลี้ยง แต่ต้องจําหน่ายขาดทุน ได้เงินเพียง 
35,000 บาท ภายหลังจากนั้น ได้ไขว่คว้าหาความรู้ โดยไป เข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ แล้วหัน
กลับมาปรับปรุงการเลี้ยงไก่ พื้นเมือง สุกร และทําปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 
                  คุณลุงประยงค ์ใจเป็น ดําเนินการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการ ปลูกพืช เลี้ยงปลา แบบผสมผสาน 
เป็นกิจกรรมหลัก โดยในปัจจุบัน ปลูกพืชผัก ทํานา ในพื้นที่ 20 ไร่ เลี้ยงสุกร 62 ตัว ไก่พื้นเมือง 230 ตัว เลี้ยงปลา 75,000 ตัว โดยได้ใช้ผล
พลอยได้จากกิจกรรมต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ดําเนินการเป็นกิจกรรมรอง และสัมพันธ์เกื้อกูลกัน เช่น การใช้สมุนไพร ใน การถ่ายพยาธิ 
และจัดการสุขภาพไก่พื้นเมือง และสุกร การใช้ผลพลอยได้ในฟาร์มมาหมักเป็นสารสกัด 
ชีวภาพ เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และการทําปุ๋ยปลูกพืช การใช้แกลบ ฟางข้าว และใบไม้ เติมลงในบ่อ มูลสุกรเพื่อลดมลภาวะจากกลิ่น แล้วตัก
ขึ้นมาตากแห้งผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังทําการ พัฒนาท่ีดินจากทุ่งนาเป็นสวน และป่าไม้ เพื่อรักษา ความสมดุลย์ของดินและน้ํา 
                  ในกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จะเน้นการเพาะพันธุ์เพื่อคัดเลือกเป็นไก่ชน เพราะมีความรู้ใน การเลี้ยงมาตั้งแต่ยัง เป็นเด็ก มี
ความรักไก่ชน และยังขายได้ราคาดี ไก่พื้นเมืองที่คัดท้ิงจะจําหน่ายเป็น ไก่เนื้อเพื่อบริโภค 
                  การเลี้ยงสุกร ได้ปรับปรุงการเลี้ยงในปี 2541 เริ่มต้นจากจํานวน 3 แม่ ซ่ึงเดิมจะใช้น้ําปลา ร้าต้มผสมอาหาร จะทําให้สุกรกิน
อาหารได้มาก ภายหลังใช้น้ําหมักหอยเชอรี่แทน นอกจากนี้ ยังได้ ทดลองนําวัตถุดิบในพื้นที่ และทําปลาป่นเอง นํามาเป็นส่วนประกอบผสม



อาหารเลี้ยงสุกร เพื่อลด ต้นทุนค่าอาหารสุกร 
                  การทําปุ๋ยหมักเพื่อใช้วัสดุเหลือจากฟาร์มหมู และปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ผลิตปุ๋ยใช้เอง ร่วมกับวิชาการ จากกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงเป็นการ
ลดต้นทุน บํารุงดินโดยธรรมชาติ การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ําหมัก ชีวภาพ คุณลุงประยงค ์ใจเป็น ได้นําเอาความรู้เกี่ยวกับ การใช้สารสกัด
ชีวภาพ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม มาทําเพื่อทดลองใช้เอง ซ่ึงในช่วงแรก ทําเพื่อแก้ไขปัญหา มลภาวะจากกลิ่น ในการเลี้ยงสุกร และนํามา ตาก
แห้งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการทํานาและปลูกพืชผักของตนเอง แต่ภายหลังสามารถแก้ไขปัญหาได้และ มีผลผลผิตดีขึ้น เพื่อนบ้านจึงมาขอซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ไปใช้ ในปี 2548 สามารถจําหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ได้กว่า 78,000 กิโลกรัม 
                  การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ดา้นสมุนไพร คุณลุงประยงค์ ใจเป็น และทุกคนในครอบครัว ได้รับการสืบทอดความรู้เรื่อง สมุนไพร
ในการบํารุงสุขภาพ และรักษาโรคจากคณุพ่อของนายประยงค์ โดยจะใช้ น้ํามันยาง สะแบง ชาด เป็นยาบํารุงสุขภาพ กําจัดพยาธิภายในของ
สัตว์ รักษาแผล นอกจากนี้ จะใช้ ไพร ข่า ขิง เอี้ยง อะราง สะแก บอระเพชร ซ่ึงเป็นยาบํารุงสุขภาพและรักษา 
โรคในคน มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และสุกร โดยนํามาใช้ในรูปยาหม้อ หรือน้ําหมักชีวภาพ การใช้ความรู้เทคโนโลย  ีท่ีทันสมัย ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท่ีเหมาะสม และแนวคิดท่ีดี นํามา ดําเนินงานพัฒนาฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างดี ทําให้นายประยงค์ ใจ
เป็น มุ่ง พัฒนา การผลิตในฟาร์ม ให้เป็นระบบการผลิตปศุสัตว์และเกษตรอินทรีย์ โดยเลิกใช้สารเคมีในการ 
ปลูกพืช ตั้งแต่ ปี 2531 และไม่ใช้ยารักษาโรคสัตว์ ในปี 2547 
                  จากการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการลงทุน และรายได้ของฟาร์ม พบว่า มีรายรับจากกิจกรรม ท้ังหมด 301,840 บาท ซ่ึงต้องหัก
เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 59,815 บาท ค่าลงทุนการผลิต 126,390 บาท ทําให้มีรายได้สุทธิจากฟาร์ม 115,635 บาท ซ่ึงผลจากการบริหาร
จัดการของฟาร์มท่ีดี ทําให้นาย ประยงค์ ใจเป็น และครอบครัว มีรายได้ท่ีดี มีอาชีพที่ม่ันคง และทําให้คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจนถึงปัจจุบนั 
                  คุณลุงประยงค ์ใจเป็น เป็นผู้ท่ีตื่นตัว ขยันหมั่นเพียร โดยได้นําเอาความรู้ท่ีได้รับจากการ ฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ทําให้ประสบความสําเร็จในการ ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์และการเกษตร จึงทําให้เป็นบุคคลท่ีได้รับการ
ยอมรับ และเข้ามีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนในบทบาทต่างๆ ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้เข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร และเป็น
เกษตรกรวิทยากร ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชียงยืน 
เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในชุมชน เป็นเจ้าของฟาร์มสาธิตถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เพื่อนเกษตรกร ท้ังในชุมชน ของ
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นๆ จํานวนมาก และยังได้รับ รางวัลจากหน่วยงานราชการ อีกหลายครั้ง เช่น รางวัลชนะเลิศ การทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามแนว พระราชดําริ ปี 2541 รางวัลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต ปี 2545 
                  จากประวัติ และผลงานของ คุณลุงประยงค์ ใจเป็น ซ่ึงเป็นเกษตรกรที่เอาใจใส่ต่อการปรับปรุง พัฒนาอาชีพการเกษตรของ
ตนเอง ทําให้เกิดความสําเร็จ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นแบบอย่าง และมีส่วน ร่วมในการทําประโยชน์แก่สังคม จึงเห็นสมควรมอบรางวัล 
เกษตรกรดีเด่น ด้านการปศุสัตว์ผสมผสาน ให้แก่ คุณลุงประยงค์ ใจเป็น หมอดินอาสาดีเด่นจากจังหวัดอุดรธานี เพื่อประกาศเกียรติคุณ ถึง
ผลงาน ท่ีมีคุณลงุประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการพัฒนาที่ดินและเกษตรกรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมพัฒนา 
สังคมเกษตรกรไทยให้เจริญสืบต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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