
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากน ้ามันยางนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพือ่พลงังานทีย่ั่งยืน

ต้าบลดงขี เหลก็ อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

น้าเสนอโดย 
กลุ่มยางนา ปราจีนบุรี LFC11





บริบทพื นที่ ต.ดงขี เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ต้าบลโพธิ์งาม

ต้าบลพระราม

ต้าบลบ้านพระ

ต้าบลโนนห้อม

ต้าบลดงขี เหล็ก

- มี 14 หมู่บ้าน 2,494 หลังคาเรือน 9,446 คน
- เป็นแหล่งผลิตและจ้าหน่ายต้นไมร้ะดับประเทศ
- เป็นแหล่งปลกูพชืสมุนไพรระดับประเทศ
- เป็นต้าบลจัดการตนเอง “กองทุนวันละบาท” 
- แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน ้าในชมุชน
- แหล่งผลิตโอโซนอันดับต้นๆของโลก
- มีต้นยางนาในชุมชนมากกว่า 2,000 ต้น
- แหล่งเกษตรอินทรยี์

“ ดงขี เหล็กน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เลิศล ้าการเกษตร เป็นเขตท่องเที่ยว "



“ชุมชนต้นแบบไม้มีค่า
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา”

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
ชุมชนโคกมะกอก หมู่ 1 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจ้านวน 30 คน ทั ง 14 
หมู่บ้านในต้าบลดงขี เหล็ก ที่ต้องการอนุรักษ์ต้นยางนาในพื นที่ให้คงอยู่ เพื่อเป็น
มรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคตและส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน ตระหนักถึงคุณค่า
ของต้นยางนา เนื่องจากปัจจุบันยางนามีจ้านวนลดน้อยลงไปมาก เพราะมีการตัด
ไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ยางนา 1 ต้น อายุ  20 ปี  จะมีมูลค่าประมาณ 
15,000-20,000 บาท 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
ต้าบลดงขี เหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี





ประโยชน์จากต้นยางนา 
ที่มา : ผลวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรียบเรียงโดย “ป้อมยางนา”



ผลิตภัณฑ์จากยางนา

ต้นกล้ายางนา

น ้ามันยางนา

ขี ไต้ สบู่ยางนา

เห็ดน ้าหมาก



ขั นตอนการเจาะต้นยางนาเพือ่เอาน ้ามัน

แบบเผา แบบเจาะ กลั่นบริสุทธิ์

น ้ามันยางนาสกัดน ้ามันยางนาสด



ถอดรหัสเพื่อการพัฒนา สู่ความส้าเร็จ 

โอกาสปัญหาและความต้องการ

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไมห่ลากหลาย

บรรจุภัณฑ์ไม่สวย

องค์ความรู้
ขาดการวางแผนธุรกิจและเป้าหมาย

ขาดองค์ความรู้เร่ืองการแปรรูป 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานรองรับ

ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ต้นทุนทางธรรมชาติ
ชุมชนต้นยางนาที่สมบูรณ์มากกว่า 2,000 ต้น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

มีต้นทุนทางสังคม
อยู่ในแหล่งเรียนรู้ของต้าบลดงขี เหล็ก
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
มีภาคีเครือข่าย ที่พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อน

มีผลวิจัยทางวิชาการรองรับ
ผลวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตลาดและการประชาสัมพันธ์
ตลาดไม่ชัดเจน ไม่เป็นที่รู้จัก

ขาดการประชาสัมพันธ์
ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์

ยางนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพ่ือพลังงานที่ยั่งยืน

ต้าบลดงขี เหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



สร้างแหล่งเ รียนรู้ยางนา
พัฒนาต่อยอดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ต้นยางนา ของชุมชน น าไปสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาและยกระดบัผลิตภัณฑ์จากน  ามันยางนาให้มีความหลากหลาย
ของสินค้า เช่น เปลีย่นบรรจุภัณฑ์ของสบูย่างนา ท าสบู่เหลว น  ามัน
เหลือง และสเปรย์ดับกลิ่น

เพิ่มช่องทางการตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากน  ามันยางนา ให้มีความ
หลากหลาย เช่น ตลาดในชุมชน ตลาดคนรักสุขภาพ  หรือตลาดออนไลน์
ได้ ให้เกิดรายได้อย่างย่ังยืน

พัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อ
พลังงานที่ย่ังยืน

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ เ ป้ า หม าย



ระยะที่ 1 (ม.ค.-มี.ค 2564)
พัฒนากระบวนการกลุ่มและองค์ความรู้

ระยะที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 
พัฒนากระบวนการผลิต / พัฒนาแบรนด์ 

- ประชุมเพื่อยกร่างเสนอแผนการด าเนินงาน
- ชวนท าแผนพัฒนาธุรกิจ BMC
- เชื่อมโยงเครือขา่ย องค์ความรู้และมาตรฐาน
- ฝึกอบรมองค์ความรู้ เทคนิค

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาก
1) ผลิตภัณฑ์ยางนาเพื่อสุขภาพ
2) ผลิตภัณฑ์ยางนาความสวยงาม

- ออกแบบบรรจภุัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์
- ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ระยะที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2564) 
เชื่อมโยงการตลาดและท่องเที่ยว

- วางแผนการตลาดและจัดจ าหน่าย
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

(Roll up/Backdrop/แผ่นพับ) 
- เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทอ่งเที่ยว
- กิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว

วิถชีีวิตชุมชน ก่อนเปิดใช้จริง

ด ำเนินงำนควบคู่ไปกับแผนงำนเดมิของชุมชน

แผนงานการพัฒนาศักยภาพ ปี 2564
ระยะเวลาการด าเนินงาน เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2564



แผนการด าเนินกจิกรรม
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากน ้ามันยางนา

วิสาหกิจชุมชนกลุม่อนรัุกษ์ยางนาเพ่ือพลังงานที่ยั่งยืน
ต้าบลดงขี เหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ม.ค

ประชุมยกร่ำง

เสนอแผนกำร
ด ำเนินงำน

ก.พ.-มี.ค

ลงพื นที่
หาภาคีร่วมพัฒนา

มิ.ย-ก.ย

ขอรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์

มิ.ย-ก.ย

ทดลองตลาด 
วิเคราะห์ตลาด

เม.ย-พ.ย.

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ม.ิย

ทดลองการผลิต

ก.ค.-ส.ค

จัดทดสอบทดลอง
เส้นทำงท่องเทีย่ว

ก.ย

สรุปประเมินผล



ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ



ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันยางนาธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลงังานที่ยั่งยืน 

ต.ดงขี เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

แบรนด์ "KA-TILE" หรือ “กาตีล”
ร่วมพัฒนาโดย กลุ่มสีเขียว LFC 11 

การสร้างแบรนด์



สรุปภำพรวมโครงกำรยกระดบัผลิตภณัฑจ์ำกน ำ้มันยำงนำ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่ งยืน

ต าบลดงขี เหล็ก อ า เภอเมือง จั งหวัดปราจีนบุรี
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ระยะเวลาการด าเนินงาน 

มกราคม ถึง กันยายน 2564 
(รวมระยะเวลา 9 เดือน)

งบประมาณ

150,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯเป็นที่รู้จักและเป็นทีย่อมรับ
• มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ นอย่างน้อย 1 ช่องทาง
• กลุ่มมีรายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ น 10-20 %
• ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

SCOPE กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื นที่ด าเนินโครงการ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพ่ือพลังงานที่
ยั่งยืน บ้านโคกมะกอก หมู่ 1 ต าบลดงขี เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

พันธมิตรร่วมขับเคลื่อน



THANK YOU


