
น ำเสนอโดย ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัรำชบุรี

สรปุผลการด าเนินโครงการน าร่องการเช่ือโยงองคค์วามรู้ AIC 
ผา่นศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



รปูแบบของ ศพก. เป็นการด าเนินงานด้านมะพร้าวน ้าหอม อินทรีย ์ครบวงจร



ส่ิงท่ี ศพก. มีอยู่แล้ว คือสถานท่ี อาชีพ โดยมีส่วนงานราชการมาเติมเตม็องคค์วามรู้ มาตรฐาน ตลาด



ส่วนราชการสนับสนุการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจ และการให้ความรู้ด้านมาตรฐาน Primary GMP



ศพก. ท่ีท างานร่วมกบัชมุชน เป็นสถานท่ีผลิตอาหารต้นแบบของเกษตรกรมาเรียนรู้



ผลการด าเนินงานของ ศพก. ท่ีเป็น Aromatic Farm Academy เปิดท าการภายใน 16 ธนัวาคม 2564
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ผลการด าเนินงานของ ศพก. ท่ีเป็น Aromatic Farm Academy เปิดท าการภายใน 16 ธนัวาคม 2564

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รบัจาก ศพก.
1. กำรแบ่งปันควำมรู้
2. กำรสรำ้งมำตรฐำนรว่มกนั
3. กำรแกปั้ญหำภำคกำรเกษตรรว่มกนั
4. กำรท ำ BCG Model รว่มกนั เน่ืองจำกศนูย ์

ไดร้บัรำงวลั Top Thailand SME Award 
2022 “รำงวลัธุรกจิ BCG แหง่ปี”

5. เกษตรกรสำมำรถน ำผลผลติมำรวมกลุม่ที่
ศนูย ์แลว้แปรรปูใหเ้กดิมลูคำ่สงูทำง
เศรษฐกจิ โดยอำศยันวตักรรมของ AIC ที่
ก ำลงัขบัเคลื่อนรว่มกนั

6. เกดิควำมยัง่ยนืของภำคกำรเกษตร รว่มกนั 
7. สรำ้งรำยไดใ้หช้มุชน



Timeline การด าเนินงานโครงการน าร่องการเช่ือโยงองคค์วามรู้ AIC ผา่น ศพก.

คดัเลอืก ศพก. ชีแ้จงโครงกำร และ
ลงพืน้ที ่ครัง้ที่ 1

ลงพืน้ที ่ครัง้ที่ 2
และพจิำรณำโครงกำร

ศกึษำควำมเป็นไปได้
และตัง้คณะท ำงำน

พฤษภาคม 2564
คดัลอืก ศูนย ์ศพก. 
เครอืขำ่ย ระดบัเขต ที่ อ.
ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี
เป็นพืน้ทีด่ ำเนินโครงกำร

1 มิถนุายน 2564
คณะกรรมกำรฯ ลงพืน้ทีค่ร ัง้ที ่1 
เพือ่ชีแ้จงโครงกำร พรอ้มพดูคุย
แนวทำงกำรบรหิำรจดักำร แนว
ทำงกำรแกปั้ญหำของชุมชนดำ้น
กำรตลำด กำรพฒันผลติภณัฑ์
รว่มกนั

30 มิถนุายน 2564
คณะกรรมกำรฯ ลงพืน้ทีค่ร ัง้ที ่2 
พรอ้มคดัเลอืก “โครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
สร้างมลูค่าและคณุค่า
มะพร้าวน ้าหอมไทยสู่ตลาด
สากล โครงการต้นแบบน า
ร่อง มะพร้าวน ้าหอม จงัหวดั
ราชบรีุ” เพือ่เป็นกำรยดือำยนุ ้ำ
มะพรำ้วน ้ำหอม และเป็นกำรต่อ
ยอดนวตักรรมใหชุ้มชน 
สำมำรถบรหิำรจดักำรผลผลติ
ทำงกำรเกษตรไดด้ว้ยตนเอง

กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564
- ประชุมรำยงำนควำม

คบืหน้ำทำงออนไลน์ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ 
COVID

- จดัตัง้คณะท ำงำนยอ่ยใน
กำรศกึษำโครงกำร

- กำรจดัท ำ Business Model 
เพือ่ท ำโครงกำร



ท าความรู้จกั HPP Technology เบือ้งต้น

HPP เป็นกำรแปรรปูผลติภณัฑใ์หไ้ดม้ะพรำ้วน ้ำหอม
สดบรรจุขวดและมอีำยยุนืนำนถงึ 90 วนัในหอ้งเยน็ทีม่ ี
อุณภมูปิระมำณ 4 องศำเซลเซยีส สำมำรถท ำไดด้ว้ย
นวตักรรมขัน้สงูทีเ่รยีกวำ่ HPP “HPP” หรอื เทคโนโลยี
กำรแปรรปูอำหำรดว้ยควำมดนัสงู (High Pressure
Processing) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยกีำรแปรรปูอำหำรที่
ไมใ่ชค้วำมรอ้น (Non-thermal processing) ซึง่ก ำลงั
ไดร้บัควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรในธุรกจิอำหำรอยำ่ง
มำก เนื่องจำก สำมำรถฆำ่เชือ้จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นสำเหตุ
ของกำรเสือ่มเสยีในผลติภณัฑอ์ำหำรได ้โดยไมท่ ำให้
ผลติภณัฑเ์ปลีย่นแปลงไปจำกเดมิมำกนกัทัง้ ส ีกลิน่ 
รสชำต ิและเนื้อสมัผสั



ท าความรู้จกั HPP Technology เบือ้งต้น

กระบวนกำรถนอมอำหำรแบบ HPP เป็นกำรน ำอำหำรไปผำ่นควำมดนัสงูขนำด 100 - 900 ลำ้นปำส กำล 
(MPa) ควำมดนัสงูน้ีจะถกูสง่ผำ่นตวักลำงซึง่สว่นใหญ่กค็อืน ้ำ เพือ่หยดุกำรท ำงำนของเซลลท์ีม่ชีวีติ อุณหภมูิ
ของอำหำรจะสงูขึน้ 3 องศำเซลเซยีสทุก ๆ ควำมดนั 100 เมกะปำสกำลทีเ่พิม่ขึน้ อำหำรทีน่ ำมำผ่ำน 
กระบวนกำรนี้จะอยูใ่นสภำพของแขง็หรอืของเหลว หรอืจะถกูบรรจุอยูใ่นหบีหอ่หรอืไมก่ไ็ด ้ทัง้น้ี แรงดนัจะมำ 
จำกทุกทศิทำงเทำ่ ๆ กนั ดงันัน้ ในกรณีทีอ่ำหำรเป็นของแขง็และบรรจุในหบีหอ่แบบสญูญำกำศ อำหำรยงัคง 
อยูใ่นสภำพเดมิ ไมส่ญูเสยีรปูทรงไป อุณหภูมทิีใ่ชใ้นกระบวนกำรอำจต ่ำกวำ่ 0 องศำเซลเซยีสหรอืสงูกวำ่ 100 
องศำเซลเซยีส นัน่หมำยควำมวำ่กระบวนกำรน้ีสำมำรถท ำไดท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง โดยทัง้กระบวนกำรอำจใชเ้วลำ 
เพยีงไมก่ีว่นิำท ีหรอือำจจะยำวนำนมำกกวำ่ 20 นำที



เพือ่ใหม้ะพรำ้วน ้ำหอมทีด่ทีีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่เป็นภมูปัิญญำของเกษตรกรไทยในชุมชน สำมำรถจ ำหน่ำยสู่ตลำดสำกลได ้ใน
รปูแบบบรรจุขวด คงควำมเป็นธรรมชำต ิพรอ้มทำน ยดือำยไุดใ้นระยะทีเ่หมำะสม

Trader ทีม่ตีลำดสง่ออกน ้ำ
มะพรำ้วน ้ำหอม บรรจุขวด 
ไปยงักลุ่มประเทศอำเซยีน 
โดยน ำรอ่งทีป่ระเทศสงิคโปร์

1. เกษตรกร
2. ชมุชนแรงงำน
3. สถำบนักำรศกึษำ

1. Visit Farm & AIC Center
2. กำรพบเยีย่มลกูคำ้

1. Online On-site
2. Exhibition
3. Business Matching

น ้ำมะพรำ้วน ้ำหอมสด ไมผ่่ำน
ควำมรอ้นใหเ้สยีรสชำติ

เกดิกำรสรำ้งงำนใหช้มุชนอยำ่ง
ยัง่ยนื ดว้ยกำรรวมตวัของเษตร
กรทีเ่ป็นเจำ้ของธุรกจิชมุชน
ดว้ยกนั

สรำ้งทมีงำน
สรำ้งเครือ่งจกัร
สรำ้งตลำด

1. ชมุชน
2. AIC
3. ศนูยเ์ครอืขำ่ย ศพก.

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. โครงกำร AIC
3. ส ำนกังำนเกษตรทกุจงักวดัในเขต 2
4. เกษตรกรในชมุชน
5. คณำจำรย ์มรภ.หมูบ่ำ้นจอมบงึ
6. บรษิทัผูจ้ ำหน่ำย และดแูลเครื่องจกัร
7. ผูส้ง่ออก
8. EXIM Bank และสถำบนักำรเงนิ
9. Supplier ซือ้ผลเจำะของมะพรำ้ว

น ้ำหอม

1. Fixed Cost
2. Variable Cost
3. Investment

1. กำรจ ำหน่ำยมะพรำ้วน ้ำหอม 
2. กำรรบัจำ้งผลติ
3. กำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ศกึษำควำมเป็นไปไดเ้ชงิธุรกจิ (Feasibility
Study)

1. เศรษฐกจิชะลอตวั
2. กำรไมไ่ดร้บัจดัสรร

งบประมำณ
3. กำรไมม่ทีมีงำนจรงิจงั

ท ำควำมเขำ้ใจกบัภำคทีกุภำค
สว่นอยำ่งจรงิจงั

“กำรลงมอืท ำ”

… โภคะทัง้หลำย มไิดส้ ำเรจ็
ดว้ยควำมคดิเทำ่นัน้

ลงมอืตำมแผนงำน Action Plan

Business Model โครงการสร้างมลูค่าและคณุค่ามะพร้าวน ้าหอมไทยสู่ตลาดสากล



ขอขอบคณุ


