นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2511 ปจจุบัน อายุ 38 ป
สถานที่เกิด บานเลขที่ 361 หมูที่ 3 ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยูปจจุบัน 29 หมูที่ 2 ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
บิดา สมพร อุดมสิน
มารดา นางรุงอรุณ อุดมสิน
มีนอง 2 คน คือ 1.นายพิเชษฐ อุดมสิน
2.นางสาวดุจดาว อุดมสิน จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน สหรัฐอเมริกา

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนมกุฏกษัตริย กรุงเทพฯ
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติความเปนมา
รุนที่ 1
กวา 70 ป มาแลว นายจินดา อุดมสิน ชาวจีนแหงโพนทะเล ขามน้ํา ขามทะเลมาตั้งรกราก
ปกฐาน ณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีแหงนี้ ซึ่งในสมัยนั้นในแถบบริเวณนี้ยังเปนปา รกทึบ ถนนไมมี
ตัดผานทางสัญจรก็มีทางเกวียน ที่ขรุขระ เปนหลุม เปนบอ การเดินทางยังลําบากอยูมาก แตดว ยที่วานายจินดา
เปนคนที่รักตนไม จึงคิดริเริ่มจะทําสวนผลไม และนายจินดาเองเปนคนที่มองการณไกล สามารถวิเคราะหเพื่อ
ทราบไดวาพื้นที่แหลงใด มีความสมบรูณ ที่จะเพาะปลูกไมผลไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงไดเลือกพื้นที่ในอําเภอศรีมหา
โพธิ ดวยเหตุที่วาในบริเวณพื้นที่เขตอําเภอศรีมหาโพธินี้เปนที่ราบลุมแมน้ําปราจีนบุรี ที่ไหลมาจากเทือกเขาใหญ
ซึ่งไดนําพาเอาตะกอนและแรธาตุที่อุดมสมบรูณ ลงมาดวย อีกทั้งยังมีสายน้ําใตดนิ ไหลผาน นายจินดาจึงไดซื้อ
ที่ดินใน ต.หนองโพรง ดวยเนื้อที่เพียง 25 ไร (ในขณะนั้น) แลวตัดปาถางพง เตรียมความพรอมของดิน เพื่อ
เตรียมการเพาะปลูก โดยนายจินดายึดอาชีพทําสวนสงเสีย บุตร ธิดา ไดศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษาทุกคน คือ
1.นายสมพร อุดมสิน จบการศึกษามัธยมปที่ 8 (ในสมัยนั้น)
2.นายสมรักษ อุดมสิน จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.นางดวงฤดี (อุดมสิน) ฐานดี จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากประเทศอังกฤษ

รุนที่ 2

นายสมพร อุดมสิน เมื่อสําเร็จการศึกษา ไดมาชวยเหลือนายจินดา ทําสวนเพื่อสงเสียใหนอง ๆ ไดรับ
การศึกษา และไดสืบทอดเจตนารมณในการทําสวนตอจากนายจินดา นายสมพร อุดมสิน ไดสมรสกับนางรุง
อรุณ อุดมสิน ทั้งสองไดบุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 25 ไร ในอดีต มาถึงปจจุบันกวา 500 ไร ทั้งสอง
กวาจะประสบความสําเร็จนัน้ ตางก็พบกับปญหา อุปสรรค ในทุก ๆ ดานดวยเชนกัน ไมวาในเรื่องของเครื่องทุน
แรงที่ยังไมมีการพัฒนาใหมสี ภาพพรอมใชเชนในปจจุบัน ตองอาศัยแรงงานจากคนแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการขุด

ลอกบอ ขุดลองทําสวน การรดน้ําตนไมก็ตองลากสายยาง ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา แตเพราะความมานะ
ประหยัดและอดทน ทั้งสองก็สามารถสงเสียใหบุตร ธิดา ไดศึกษาจนประสบความสําเร็จดวยหยาดเหงื่อของอาชีพ
เกษตรกรรมเชนกัน คือ
1.นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน
จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโยธา
2.นางสาวดุจดาว อุดมสิน
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย
จอรช เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสมพร อุดมสิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนไมผลตอจากนายจินดามากวา 30 ป เมื่อไดสงเสียใหลูก ๆ
ไดจบการศึกษาและมีหนาที่การงานกันทุกคนแลว จึงอยากจะวางมือจากอาชีพเกษตรกรรม เพื่อพักผอนบาง นาย
เกรียงศักดิ์ เห็นวาอาชีพนี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของบรรพบุรุษ จึงรับอาสาที่จะดําเนินการตอ จึงตัดสินใจลาออก
จากงานประจํา ทิ้งอาชีพวิศวกร กลับมาทําสวน

รุนที่ 3
นายเกรียงศักดิ์ เมื่อกลับมาทําสวนไดดําเนินการปรับปรุง ดูแลสวน เพราะตั้งแตเล็ก เกิดมาก็เจอตนไม ใบหญา
จึงไมเปนการยากที่จะปรับสภาพชีวิตใหเขากับสภาพแวดลอม ที่ตา งจากแสงสีวิไลในเมืองหลวง ดังนั้น เมือ่ หันมา
ประกอบอาชีพทําเกษตรเต็มตัว จึงไดออกงานเกษตรตามสถานที่ตา ง ๆ ไมวาจะเปน งานเกษตรแหงชาติ ซึง่ จัดที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ และงานเกษตรของแตละจังหวัด เพื่อใหเปนที่รูจักของกลุมเกษตรกรที่สนใจ
ปลูกไมผล ซึ่งในการออกงานแตละครั้งนั้น ไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะนายเกรียงศักดิ์
สามารถแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรห็กับผูที่มาซื้อพันธุไมผลดวย จึงทําใหมีผูสนใจใครรูเปนจํานวน
มากเพราะนอกจากจะไดกิ่งพันธุแลวยังไดความรูในเรือ่ งของการเกษตร ขอคิด และแนวทางในการประกอบอาชีพ
กลับไปดวย

นอกจากนี้นายเกรียงศักดิ์ยังไดทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑของไมผล เพื่อการสงออก เชน มะยงชิด มะปรางของ
สวนใหเปนที่รจู ัก ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี จนเปนไมผลที่ขึ้นชื่อของสวนจิตรนิยม

บรรจุภัณฑของมะยงชิดและ มะปราง ของสวนจิตรนิยม

นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ ยังไดมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุไมผลคือ มะยงชิด ใหมีมาตรฐานและขนาดลูกใหญ มี
ขนาดของผลอยูที่ 10 ผล/กิโลกรัม และมีรสชาติดี จนไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมะปรางยักษ ที่จังหวัด
นครนายก ซึง่ ในครั้งที่ประกวดนั้นมะยงชิดมีขนาดผลเฉลี่ยอยูที่ 7 ผล/กิโลกรัม

ไดลงหนังสือ สวนเกษตร ฉบับ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

สถานีโทรทัศนองทัพบก ชอง 7 ชวงขาวเกษตรไดมาทํารายการ เพื่อเปนสาระความรูแกเกษตรกรทั่วไป
นอกจากนี้ สวนจิตรนิยม ไดรบั การพัฒนา ปรับปรุงและไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีมหาโพธิ สํานักงานสงเสริมการเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ สํานักงานเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ใหเปน
แหลงทองเที่ยว
แหลงพัฒนาชุมชน และเยาวชน
เปนสถานที่ฝกงานดานการเกษตรของนักศึกษาดาน
เกษตรกรรมทั่วประเทศ และเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เปน
วิทยากร

กลุมพัฒนาสินคาเกษตรเขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ซึ่งไดรับความสนใจจากกลุมตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกรกาวเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค กลุมผูนําเกษตรกร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมผูนําพัฒนาผลิตภัณฑสินคาการเกษตรเขตหนองจอก ฯลฯ ขอเขา
ชม และฟงบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความกาวหนาในดานการเกษตร

กลุมผูนําเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากจะมีคณะกลุมเกษตรกร กลุมนักเรียน นักศึกษา มาขอรับคําแนะนํา ความรูในดานตาง ๆ ที่สวนเองแลว
นายเกรียงศักดิ์ จะไดรับเชิญไปเปนวิทยากรพิเศษ ในแตละจังหวัดที่ใหความสนใจในเรื่องการเกษตรอีกดวย ซึ่ง
ในการบรรยายแตละครั้งจะไดรับความสนใจจากเกษตรกร จะมีขอซักถาม ในประเด็นตาง ๆ ตลอดเวลา ถึงแมวาจะ
ไมไดจบมาทางดานการเกษตร แตนายเกรียงศักดิ์กส็ ามารถตอบขอซักถาม และชวยแกปญหาที่เกษตรกรประสบ
ไดเปนอยางมาก เพราะการที่ไดคลุกคลี่ในอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแตเกิด ประสบการณ และการศึกษาหาความ
รูอยูอยางสม่ําเสมอ ทําใหนายเกรียงศักดิ์ มีความเชี่ยวชาญทางดานการเกษตร

เมื่อนายเกรียงศักดิ์ มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็เขาใจปญหาของสินคาเกษตรลนตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา
บางปผลไมใหผลผลิตมาก แทนที่จะขายไดราคา กลับปรากฏวา ถูกกดราคาขายไมได เมื่อขายไมได ขายไมทัน ใน
ที่สุดผลไมเหลานั้นเนา เสีย ก็ตองทิ้งไป บางสวนก็นําไปทําปุยหมัก แตเมื่อมีปริมาณมากเขา จะทําปุยอยางเดียวก็
นาเสียดาย คิดวานาจะมีกระบวนการอยางอื่น ที่จะสามารถนําไปแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจในตลาดได จะ
ทํ า ผลไม ก วน ก็ มี ก ารทํ า อยู ม ากมายหลายจั ง หวั ด จะทํ า แช อิ่ ม ก็ ใ ช ว า จะทํ า ได ดี ห ากไม มี ค วามชํ า นาญ และ
ประสบการณ
ดวยความที่เปนคนชอบสิ่งแปลกใหม และศึกษาหาความรูไปตามสถานที่ตาง ๆ ในหนังสือ ถามผูรูหลาย
ๆ ทาน และไดขอมูลมาบางในเรื่องของการ “แปรรูปผลไมในระบบสุญญากาศ” ซึ่งเปนกระบวนการที่ไม
สลับซับซอน อีกทั้งเปนการถนอมผลไม ที่ไมมีการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ กลิ่น สี รสชาติ ของผลไมยังคง
สภาพเดิม เพียงแตจะมีความกรอบ และสามารถเก็บไดนานขึ้น อีกทั้งในการแปรรูปผลไมในระบบนี้ ใชผลไมสุก
ดังนั้น จึงมีความหวานตามธรรมชาติ ไมมีการเติมสี เติมรส หรือสารเคมีในการปรุงแตงใด ๆ เปนอีกหนึ่งทางเลือก
สําหรับผูบริโภค ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพอยางแทจริง การแปรรูปผลไมในระบบสุญญากาศนี้ สามารถแปรรูป
ผลไมสุก ไดทุกชนิด ไมวา จะเปน ขนุน กลวย ทุเรียน สับปะรด มะมวง มะละกอ ฯลฯ และผักตาง ๆ อีกดวย
โดยในชวงแรก มีเครื่องสุญญากาศเพื่อทําผลไมมี 1 เครื่อง มีคนทํางานเพียงแค 4 คน คือ นายเกรียง
ศักดิ์ ภรรยา และคนงาน 2 คน เทานั้น สวนผลไมที่เปนวัตถุดิบก็ใชของที่สวน และชาวบานในระแวกใกลเคียง
เพื่อใหชาวบานในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม อีกทั้งชาวบานที่ปลูกไมผลเพียงไมกี่ตน
เมื่อมีผลผลิตออกมา จะเก็บไวรับประทานเองก็มากเกินไป จะนําไปขายก็นอยเกินไป ก็สามารถรับเขามาแปรรูป
ไดเชนกัน
เมื่อดําเนินการไปไดในระยะหนึ่ง นายเกรียงศักดิ์จึงไดขอเขารับคําปรึกษาจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีมหาโพธิ สํานักงานสงเสริมการเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ และสํานักการเกษตรจังหวัด จัดตั้งเปนรูปกลุม
แมบานขึ้น ในชื่อวา “กลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรง” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2546 มีนางรุงอรุณ อุดม
สิน เปนประธานกลุมฯ และนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เปนที่ปรึกษากลุมฯ

เมื่อมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการผลิต แปรรูปผลไม ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ คิดวาจะเปนแคชว ยเหลือ
กันในระดับชุมชน ในระดับหมูบานเทานั้น แตเมื่อกลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรงไดเปนที่รูจักโดยทั่วไป ดังนั้น
กลุมแมบานในแตละทองที่ กลุมผูนําชุมชนในแตละจังหวัด จึงขอเขาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ซึ่งนายเกรียง
ศักดิ์ ก็ยินดีที่จะใหความรูและขอมูลที่เปนประโยชนตาง ๆ ทุก ๆ กลุม

จากการที่ในชวงแรก จัดตัง้ เปนกลุมแมบานมีโรงผลิตเล็ก ๆ ในนาม ”กลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรง” มี
สมาชิกในกลุมสลับกันมาดําเนินการวันละ 4-5 คน มีเครื่องสุญญากาศ 1 เครื่อง ไมมีเครื่องทุนแรง วัตถุดิบทุกชนิด
ไมวาจะเปนผลไม หรือผัก ใชมีดปอกและหั่นเทานั้น ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทางสํานักงานพัฒนาชุมชน ไดใหสง
ผลิตภัณฑเขารวมประกวด คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในป 2547 ซึ่งในการคัดสรร
ในปนี้ กลุมแมบานฯ ไดรับคัดสรรผลิตภัณฑ ในระดับ OTOP 5 ดาว

และไดเขารวมงาน OTOP CITY ป 2547 ปรากฏวาไดรับการตอบรับจากลูกคาทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ เปนอยางมาก ทําใหการผลิตที่ดําเนินอยู ไมสามารถรองรับความตองการของลูกคาได อีกทั้งใน
รูปแบบของกลุมแมบานยังเปนในลักษณะของครอบครัว โรงงานมีขนาดเล็ก เมือ่ ลูกคาตางประเทศเดินทางมาดู

โรงงาน มาดูสินคา ตางก็สายหนา เพราะดูแลวกําลังการผลิต ไมสามารถที่จะผลิตสินคาไดตามความตองการของ
ลูกคา
เมื่อไดมีโอกาสขยายโรงงงาน จําเปนตองใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก ซึ่งโรงงานที่สรางใหมจึงอยูใน
มาตรฐานของ GMP Codex และมาตรฐานการผลิตสินคาในระบบ HACCP

นายเกรียงศักดิ์ จัดตั้ง “บริษัท ฟรุตเทค จํากัด” ขึ้น เพื่อรองรับการทํางานดานธุรกรรม สามารถติดตอ
กับลูกคาตางประเทศไดโดยตรง และเปนการสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินทางการตลาดใหกับลูกคา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยสมาชิกในกลุมแมบานก็ยังคงรวมกันทํางาน
โรงงานใหมสรางขึ้น ในป พ.ศ. 2548 เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคาทั้งรายเกาและรายใหม
และไดรับการสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดเพิ่มเครือ่ งจักรเขามาชวยใน
การผลิตใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น

แรงจูงใจที่นายเกรียงศักดิ์หนั มาประกอบอาชีพทางดานการแปรรูปผลไมในระบบนี้ เนื่องจากที่ไดกลาววาแลว
วา ไดประสบกับปญหาเกี่ยวกับทางดานการจําหนายผลไมสดแลว อีกประการหนึ่ง วัตถดิบที่เรามีอยู คือ
ผลไม เกือบทุกชนิด ของเรามีคุณภาพ ไมวาในเรื่องของรสชาติ สี กลิ่น ซึ่งเปนที่ไดเปรียบกวาประเทศตาง ๆ
ซึ่งเกือบจะกลาวไดวาประเทศเรามีความพรอมในเรื่องของผลไมสด อีกทั้งตองการสนับสนุนใหเกษตรกรใน
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกลเคียง ชวยกันปลูก ชวยกันดูแล ใหพันธุไมผลที่มีคุณภาพเหลานี้ สามารถยืน
หยัดและกาวสูตลาดโลกไดอยางไมนอยหนาใคร

กระเจี๊ยบเขียว แครอท มันเทศ ฝกทอง และมะพราว
ที่แปรรูปในระบบสูญญากาศแลว พรอมสงออกไปใหลูกคา
มะมวง

สับปะรด
มะละกอ

ขนุน

ลําไย

กลวย

ทุเรียน

และในป 2549 ที่ผานมา ทางบริษัท ฟรุตเทค จํากัด ไดรับรางวัล PRIME MINSTER’S EXPORT
AWARD (PM AWARD) จากกรมสงเสริมการสงออก ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจยิ่ง จะ
เห็น)ไดวา เราเพิ่งดําเนินธุรกิจมาเพียงแค 2 ป เทานั้น แตไดรับการยอมรับจากตางประเทศเปนอยาง
มาก

และในเดือนกรกฏาคม 2550 ไดรับการคัดเลือกผลิตภัณฑเขารวมประกวด ในงาน FRUIT
RECOMMENDED BY OLYMPIC GAME 2008 จากองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งไดรับคัดเลือก 4
ประเภท คือ

และเมื่อเขารวมประกวดที่ประเทศจีนนั้น ทางบริษัท ฟรุตเทค จํากัด ไดรับคัดเลือกดังนี้

“….สําหรับการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จแลว ทุกคนก็รูวามันยากมาก กวาจะไป
ถึงจุดความหวังที่ตั้งไว แตหากเรา ไมมีความทอและถดถอย.. ความหวังที่เราตั้งไว ก็ไม
ไกลเกินมือเอื้อมถึง.........”
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