


สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 

นายเอนก  สีเขียวสด 

อาย ุ   64 ปี 

การศึกษา  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ปรัชญาในศีลธรรมการบริหารธุรกิจและ   
งานสังคมสงเคราะห์ (Internation University of Marality (IUM) 

สถานภาพ  สมรส  

ที่อยู ่   บ้านเลขท่ี 57/1 บ้านชาด หมู่ที่ 2 ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

โทรศัพท์   081 652 5666 

อาชีพ    เกษตรกร 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

นายเอนก สีเขียวสด อดีตเด็กวัดจบเพียงแค่ชั้น ป.7 เริ่มต้นมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เลี้ยงนก
กระทาใต้ถุนบ้าน ด้วยความขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาท าให้มีความเชี่ยวชาญ จนสามารถสร้างธุรกิจเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปนกกระทาและไข่นกกระทาแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยองค์ความรู้
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการเลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจร ทางสถาบัน Internation University of 
Marality (IUM) จึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาในศีลธรรมการบริหารธุรกิจและงาน
สังคมสงเคราะห์ ให้แก่นายอเนก เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเอนกฟาร์มด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
ได้แก่ 1) การเพาะพันธุ์นกกระทาไข่ นกกระทาเนื้อ 2)การเลี้ยงนกกระทาเนื้อ 3) การเลี้ยงนกกระทาไข่      
4) การผลิตอาหารนกกระทา 5) การแปรรูปนกกระทาไข่ นกกระทาเนื้อ 6) การผลิตปุ๋ยมูลนกกระทา 7) การรับ
ซื้อไข่นกกระทา นกกระทาเนื้อ 8) การจ าหน่ายไข่นกกระทาสด แปรรูปไข่นกกระทา อุปกรณ์การเลี้ยงนกกระทา 
และพันธุ์นกกระทา ตั้งแต่การเลี้ยง ด้วยก าลังการผลิตนกกระทาเนื้อปีละ 73 ตัน ไข่นกกระทาปีละ 20 ล้านฟอง    
มีเครือข่ายเกษตรกรภายใต้แนวคิด“ท าได้แล้วให้คนอ่ืนท าได้” โดยผลิตนกกระทา การแปรรูป และจ าหน่าย
สินค้าไข่และนกกระทาแปรรูปที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีคุณภาพดี  ส่งจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเชื่อว่าความด้อย ความขาด
แคลน ไม่ใช่ข้อจ ากัดของการท าความดี ซึ่งการเลี้ยงนกกระทาจะเน้นการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ผู้เลี้ยงนกกระทาภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงนกระทา ท าให้ทุกครอบครัว มีรายได้ท่ีมั่นคงและสามารถยึดเป็น
อาชีพหลักได้  

 



ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์  

นายเอนก  สีเขียวสด เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจร    
โดยร่วมกับกองบ ารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสายพันธุ์นกกระทาเนื้อและ 
นกกระทาไข่ จึงเกิดสายพันธุ์ใหม่ โดยนกกระทาไข่ใช้ชื่อ“สายพันธุ์เอนก ๑” และนกกระทาเนื้อใช้ชื่อ “สายพันธุ์เอนก ๒” 
ท าให้นกกระทาที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โตเร็ว แข็งแรง ไข่ดก พร้อมทั้งร่วมประดิษฐ์คิดค้น เครื่องต้มไข่ เครื่อง
กะเทาะเปลือกไข่ เครื่องปอกไข่ และเครื่องถอนขนนกกระทาราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถถอนขน 
นกกระทาได้เกลี้ยงเกลาดีกว่าเครื่องของต่างประเทศที่มีราคาแพง ด้านการแปรรูปไข่นกกระทาและตัวนก
กระทา เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด เช่น ไข่นกกระทาต้มสุก ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง ไข่นกกระทาอนามัยบรรจุถุง
สูญญากาศ ไข่นกกระทาปรุงรสผลไม้ และรสสมุนไพรต่างๆ ไข่เค็มนกกระทาดินจอมปลวก นกกระทาอบ
สมุนไพร และนกกระทาบรรจุกระป๋อง เช่น นกกระทาทอดกระเทียมพริกไทย นกกระทาตุ๋นยาจีน นกกระทา
ตุ๋นมะนาวดอง พะโล้นกกระทา เป็นต้น นอกจากนั้นการเลี้ยงนกกระทายังท าให้เกิดการเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ เช่น กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยกลุ่มต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายวัตถุดิบและเป็นคู่ค้าเกื้อกูลระหว่างกันเชื่อมโยงภายในจังหวัดและ
ส่วนภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจรมาเป็นระยะเวลายาวนาน   
จึงท าให้นายเอนกได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติการปฏิบัติการที่ดี
ส าหรับฟาร์มนกกระทา และอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานไข่นกกระทา 

การขยายผลงาน 

นายเอนก สีเขียวสด ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยเป็นวิทยากรบรรยายด้านการเลี้ยง
นกกระทาแบบครบวงจรไปทั่วประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันการเลี้ยงนกกระทาให้มีความส าคัญในเชิง
พาณิชย์และระดับนโยบายของประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้จัดตั้งเอนกฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานถ่ายทอด
ความรู้ให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษาต่างๆ และคณะศึกษาดูงานทั้งใน
ป ระ เท ศและต่ างป ระ เท ศ  รวมทั้ งมี ก ารท าวิ จั ย ร่ วมกั บ สถาบั น การศึ กษ าต่ างๆ  และร่ วมกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบรรจุถุงรีทอร์ต ศึกษาหาสภาวะ    
ที่เหมาะสมในการเตรียมวัตถุดิบอีกด้วย และยังมีกลุ่มที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ เช่น กลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทากว่า 28 เครือข่าย จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถผลิตไข่ได้วันละ 600,000 
- 700,000 ฟอง ผลผลิตของเครือข่ายเดือนละ 20 ล้านฟอง อีกทั้งยังมีเครือข่ายการค้าส่งกว่า 40 จังหวัด
ทั่วประเทศ ท าให้มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มเครือข่ายกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลต่างๆ เช่น Youtube Facebook  

 

 



สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ  

อาย ุ   62 ปี  

การศึกษา วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ตกิตติ มศั กดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

สถานภาพ  สมรส 

ที่อยู ่   บ้านเลขท่ี 63 หมู่ที่ 7 บ้านเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี่  

จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท ์  080 2561 624 

อาชีพ   เกษตรกรรม  

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ มีประสบการณ์ในการท างานภาคการเกษตร 25 ปี เป็นผู้ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 25 ปี และสามารถเป็นแบบอย่าง แก่ผู้อ่ืนได้ 21 ป ี           
ในช่วงปี 2540 ลาออกจากบริษัทเคมีภัณฑ์ ตัดสินใจกลับภูมิล าเนาที่จังหวัดกระบี่ เพ่ือประกอบอาชีพ
เกษตรกร โดยคิดถึงค าสอนของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
ทรงสอนให้คิดเรื่องกิน ก่อนคิดเรื่องเงิน จึงเริ่มศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และปฏิบัติจนตกผลึกทางความคิดควบคุม
ด้วยความรู้ อยู่บนพื้นฐานความจริง ก ากับด้วยค าว่า “พอ” ในปี 2544 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม และในปี 2551 ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 24 
องค์ความรู้ แต่เนื่องด้วยสภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงมีการปรับลดองค์ความรู้เหลือ 21 องค์ความรู้ อาทิเช่น    
การปลูกผักไฮโซ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่  เลี้ยงวัว แพะ แกะ การปลูกพืชผสมผสาน 1 ไร่  ไม่ยากไม่จน             
การเลี้ยงปลา บ่อสามด้าน การผลิตอาหารสัตว์ด้วยใบทางกล้วย/ใบทางปาล์ม การท าจุลินทรีย์หน่อกล้วย การท า
แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยนายสงวนเป็นผู้อุทิศตนในการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความ
เชื่อในเรื่องของการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง มุ่งมั่นในการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรุ่นใหม่  พัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชน 

ผลงานสร้างคุณประโยชน์ 

นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ เป็นผู้มีความพอประมาณในการด าเนินชีวิต ใช้เหตุผลและคุณธรรมในการ
ตัดสินใจ มีภูมิคุ้มกันเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคและน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้แก้ไขปัญหานั้น ๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ พ่ีน้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านการเกษตร ด้านสังคม และอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ทั้งได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน      
ตามศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการท างานของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่และกลุ่มเครือข่าย รวมไปถึงองค์
ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด รวมทั้งได้
ช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการท าการเกษตร โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้อย่าง
ไม่หวังสิ่งตอบแทน นายสงวนเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ ทั้งใน



ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ธนาคาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน โดยเกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง ท าให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ ที่มีหนี้สิน ไม่มีรายได้ สามารถปลดหนี้ และมีรายได้ไว้ใช้ในครัวเรือน ด้วยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
พ้ืนที่ของตน โดยมีแนวคิดในการค้นหาวิธีการทางการเกษตรเพ่ือให้เกิดการท างานที่ครบวงจร  สามารถใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นและพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยทุ่มเทเวลา
ส่วนตัว ในการศึกษาองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งส่งต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้แก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชน 
อีกทั้งนายสงวน เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งธนาคารแพะ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อว่า กลุ่ม เกษตรกรเลี้ยง
สัตว์ต าบลหนองทะเล และยังได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเครือข่ายแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
พอเพียง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประธานเครือข่ายแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ รองประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการขจัด
ความยากจน จังหวัดกระบี่ ปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม 
ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ปรึกษาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง IBQ ของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 

การขยายผลงาน 

มีการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการท าการเกษตรตามแนวของการพ่ึงพาตนเองตามที่ได้
ท าการศึกษาและคิดค้น โดยสร้างฐานการเรียนรู้  จ านวน 21 ฐาน ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้   
การท าเกษตรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม สามารถ
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ความรู้น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต      
และการประกอบอาชีพจากความส าเร็จในการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่
ของตนเองจึงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในจังหวัดกระบี่ ต่างจังหวัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตั้งแต่     
ปี 2544 – ปัจจุบัน มีคณะเข้ามาเรียนรู้/ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม มากกว่า 
4,200 คณะ จ านวน 320,000 ราย และยังมีการรวมกลุ่มภายในชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
ชุมชน ทั้งในจังหวัดกระบี่ และต่างจังหวัดและในปี 2562 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้กับเกษตรกร       
ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง IBQ learning centre ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งมีการเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บทความ โทรทัศน์ วิทยุ งานวิจัย นิทรรศการ เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ  
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คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 นายสุพจน์ สิงห์โตศรี อดีตสัตวบาลประจ าฟาร์ม ได้ผันตัวเองออกมาท าฟาร์มหมูหลุมของตนเอง  
ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จึงเป็นเกษตรที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงหมูหลุม  
โดยใช้แนวทางการเลี้ยงแบบพ่ึงพาธรรมชาติ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ปล่อยน้ าเสียออกนอกฟาร์ม และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ) ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  และการบริหารด้านการตลาด             
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy : B) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการรักษา
สมดุลสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาพันธุ์ ผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลอดยาปฏิชีวนะ ลดต้นทุนการผลิตอาหารโดยใช้พืช
อาหารท้องถิ่น ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy : C) ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เศรษฐกจิสีเขียว มีการน าวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร เช่น ขุยมะพร้าว แกลบ มารองพ้ืน และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นปุ๋ยหมูหลุม (Green 
Economy : G) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นฟาร์มที่สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ าเสีย ทั้งนี้ ฟาร์มของนายสุพจน์เป็นฟาร์มหมูหลุมที่มีขนาดใหญ่สามารถผลิต
หมูหลุมขุนได้ปีละ 2,000 ตัว และผลิตปุ๋ยจากการเลี้ยงหมูหลุมได้ปีละ 1,000 ตัน มีส่วนแบ่งการตลาด    
หมูหลุมคิดเป็นร้อยละ 10 และเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมให้กับผู้สนใจทั่วประเทศ 

ผลงานสร้างคุณประโยชน์ 

 นายสุพจน์ สิงห์โตศรี  คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการผลิต การผลิตพันธุ์หมูสองสายพันธุ์ สาม
สายพันธุ์ เพ่ือให้ได้หมูที่เลี้ยงง่ายและโตเร็ว ด้านอาหารสัตว์ เน้นพืชจากธรรมชาติ โดยผสมอาหารเอง และใช้
จุลินทรีย์ในการเลี้ยง ลดต้นทุนการผลิต 30% ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ สร้างภูมิต้านทานให้กินอาหารปลอด
สารเคมี พ้ืนคอกรองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว ใช้น้ าหมักผลไม้และจุลินทรีย์
ท้องถิ่นให้สุกรกินเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการจัดการฟาร์ม การเลี้ยงหมูหลุมใช้น้ าน้อยกว่าฟาร์มปกติ     
10 เท่า และได้ประดิษฐ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ที่มีต้นทุนต่ า เช่น 
เครื่องหั่นหยวกกล้วย เพื่อประหยัดเวลา เครื่องช่วยให้อาหารสุกร ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงในกรณี
ต้องไปธุระท่ีอ่ืน รวมถึงออกแบบและผลิตตู้อบกุนเชียงระบบไฟฟ้าดิจิตอลคอนโทล สามารถอบได้ครั้งละ 30 - 
50 กก. (การใช้เทคโนโลยีระบบตู้อบแห้งลมร้อนระบบอินฟาเรด โดยใช้ไฟฟ้าในการควบคุมระบบและใช้แก๊ส 
LPG ในการให้พลังงานความร้อน) ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้ตู้อบปกติถึงร้อยละ 90 โดยวิจัย



ร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และแก้ปัญหาชื้นแฉะของคอกที่เกิดจากการกินน้ า การรั่วของจุ๊บน้ า 
โดยปรับวิธีการให้น้ าสุกรจากถ้วยเป็นอ่างน้ าพร้อมจุ๊บน้ าอยู่นอกคอก นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมสุกรร่วมกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ต าบลดอนแร่ เพ่ือส่งช าแหละเข้าโรงฆ่าที่ได้รับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 
แล้วน ามาตัดแต่งเองที่ฟาร์ม และส่งจ าหน่าย อีกทั้งมีการเพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยการแปรรูปเป็น หมูหลุมแดด
เดียว หมูหลุมฝอย กุนเชียงหมูหลุม ไส้กรอกหมูหลุม แคบหมูไร้มัน ไส้อ่ัวหมูหลุม เป็นต้น ส าหรับกลุ่มสมาชิก  
มีช่องทางการตลาดในการจัดจ าหน่าย ได้แก่ เปิดขายที่ตลาดชุมชน ต.ดอนแร่ (มูลค่า 1,500,000 บาท/ปี) 
ตลาดเมืองวิถีธรรมชาติราชบุรี (มูลค่า 1,500,000 บาท/ปี) ตลาดสุขใจนครปฐม และส่งตรงผู้บริโภค เช่น 
โรงแรม ร้านอาหารในกรุงเทพ นครปฐม ร้านเลมอนฟาร์ม 16 สาขา และจ าหน่าย online (ตลาดสุขใจสั่งซื้อ
ล่วงหน้า/ออนไลน์มูลค่า 7,500,000 บาท/ปี) ทั้งนี้มีต้นทุนในการเลี้ยงหมูหลุมต่อรอบ 8 ล้านบาท/ปี 
สามารถลดต้นทุนด้านอาหารหมักและอาหารเหลว 1.2 ล้านบาท/ปี มูลค่าผลผลิตที่ขายได้ของกลุ่ม 12 ล้านบาท
ต่อปี 

การขยายผลงาน 

นายสุพจน์ สิงห์โตศรี เป็นเกษตรกรผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงหมูหลุม จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม เป็นแหล่งตัวอย่างศึกษาการวิเคราะห์มาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุมด้วยวิถีธรรมชาติของ
กรมปศุสัตว์ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งการจัดงานรวมคนหมูหลุมประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนและส่งเสริมพัฒนา
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ไม่ต่ ากว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย องค์กรต่างประเทศ ไปฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมยังต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า    
ด้วยองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จึงได้รับการคัดเลือกเป็นประธานหมูหลุมแห่งประเทศไทย และ
ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดเพ่ือขยายผลการเลี้ยงหมูหลุม เช่น ชมรมหมูหลุมจังหวัดราชบุรี 10 อ าเภอ 3๕ 
ราย เครือข่ายมูลนิธิสังคมสุขใจ ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระบวนการรับรองแบบ        
มีส่วนร่วม (PGS) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมต าบลดอนแร่ จ านวน 10 ราย กลุ่มแปลงใหญ่หมูหลุมจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 30 ราย และขยายผลการเลี้ยงหมูหลุมครอบคลุม 60 จังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 1,200 กว่าฟาร์ม 
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลต่างๆ เช่น Youtube 
Facebook  

 
 

 


