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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากน้้ามันยางนา 
กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ย่ังยืน  
ต้าบลดงขี้เหล็ก อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากข้ึน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ประกอบกับกระแสของการรักษาสุขภาพก าลัง
เป็นที่นิยม คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากข้ึน พืชสมุนไพรนับว่ามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้เป็นอาหารเสริม หรือใช้เป็นเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ ตลอดจนใช้เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องส าอาง อีกทั้งสามารถน ามาใช้ทางด้านการเกษตรส าหรับป้องกันและก าจัดแมลง
ศัตรูพืช เป็นต้น  
 “ไม้ยางนา” หรือพญาไม้แห่งเอเชียอาคเนย์ เป็นไม้เอนกประสงค์ แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ใบหรือก่ิงแห้งสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มภายใน
ครัวเรือน น้ ามันยางนาสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลการเกษตรขนาดเล็กได้ และ
สารส าคัญในน้ ามันยางนามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อรา จึงสามารถน าไปใช้ในการรักษาสิว กลากเกลื้อน 
และแผลอักเสบ หรือน าไปใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน เพ่ือบ ารุงเหงือกและฟัน รักษาฟันผุได้ เป็นต้นปัจจุบัน
ยางนามีจ านวนลดน้อยลงไปมาก เนื่องจากถูกตัดไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ยางนา 1 ต้น อายุ 20 ปี จะมีมูลค่า
ประมาณ 15,000-20,000 บาท  
 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีต้นยางนาอายุกว่าร้อยปีจ านวนกว่า 2,000 ต้น 
มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ยางนาต าบลดงขี้เหล็ก เพื่อท าหน้าที่อนุรักษ์ต้นยางนาในพ้ืนที่ให้คงอยู่ เพื่อเป็นมรดก
ให้แก่ลูกหลานในอนาคต ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความหวงแหน ตระหนักถึงคุณค่าของต้นยางนา แต่การ
อนุรักษ์จะยั่งยืนได้นั้นต้องควบคู่ไปกับการรู้จักใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน กลุ่มอนุรักษ์ยางนาต าบล
ดงขี้เหล็ก จึงพยายามท่ีจะใช้ประโยชน์จากน้ ามันยางนาโดยเริ่มจากสิ่งที่ท าได้ง่าย ด้วยการสืบสานภูมิปัญญาที่
มีมาแต่โบราณกาล คือ การท าข้ีใต้จากน้ ามันยางนาส าหรับเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟหุงต้มอาหาร และการน า
น้ ามันยางมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ยางนา โดยผสมกับสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขม้ิน รางจืด 
ใบย่านาง ซึ่งมีสารส าคัญท่ีอยู่ในน้ ามันยางนานั้นช่วยให้ลดการเกิดสิว ฝ้า ลดจุดด่างด าได้ 
 ส่วนการรวมกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนาเพ่ือพลังงานที่ยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน มาจาก 
14 หมู่บ้านในต าบลดงขี้เหล็ก ได้มีการจัดการกลุ่มร่วมกันคือ สมาชิกลงหุ้นได้ไม่เกิน 10 หุ้น หุ้นละ 100 บาท 
เพ่ือเป็นเงินทุนตั้งต้นในการผลิตสบู่ยางนาและใช้จ่ายในกลุ่ม เมื่อมีก าไรสุทธิจะน ามาจัดสรรดังนี้ ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 20% ให้สาธาณะประโยชน์ 20% ประกันความเสี่ยง 10% และบริหารจัดการในการด าเนินการ 50% มี
การเพาะต้นกล้า ยางนาไว้ส าหรับปลูกทดแทน จ านวน 6,000 ต้น การผลิตสบู่ยางนา ผสมกับสมุนไพรใน
ท้องถิ่น ปัจจุบันกลุ่มได้ผลิตเพ่ือจัดจ าหน่ายไปแล้วทั้งหมด 400 ก้อน จ าหน่ายก้อนละ 35 บาท หรือ 3 ก้อน 
100 บาท ซึ่งได้จ าหน่ายไปแล้ว 342 ก้อนคิดเป็นเงินประมาณ 11,400 บาท แต่เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่
ค่อนข้างสูงและค่าแรงงานที่ต้องจ่ายท าให้เหลือก าไร ไม่มากนัก จึงท าให้กลุ่มมีรายได้ค่อนข้างจ ากัด อีกทั้งยัง
ขาดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือมาตรฐานรับรอง
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ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการท าการตลาด การพัฒนาหรือการยกระดับผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ การที่
มีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่ม
โอกาสทางการขายและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้กลุ่มมีโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน สร้างการรับรู้
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของน้ ามันยางนามากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นกลุ่มท่ี 5 ของการอบรมสัมมาชีพ ผู้น า -น าการเปลี่ยนแปลง  LFC รุ่นที่ 11 จึงได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ปรับ
แนวคิดในการท าธุรกิจชุมชน ให้มีความมั่นคงต่อไปได้ จึงได้จัดท าโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์จากยางนา 
กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนา เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี” 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากน้ ามันยางนาให้มีความหลากหลายของสินค้า เช่น 
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสบู่ยางนา ท าสบู่เหลว น้ ามันเหลือง และสเปรย์ดับกลิ่น  
 2.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากน้ ามันยางนา ให้มีความหลากหลาย เช่น ตลาดใน
ชุมชน ตลาดคนรักสุขภาพ หรือตลาดออนไลน์ได้ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ให้ได้มาตรฐานการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นยางนาของชุมชน น าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่ด้าเนินโครงการ / เป้าหมายการด้าเนินงาน 
 กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนาเพ่ือพลังงานที่ยั่งยืน // บ้านโคกมะกอก หมู่1 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี //เป้าหมาย ยกระดับผลิตภัณฑ์น้ ามันยางนาและ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้น  
ยางนาของชุมชน 
 

4. ระยะเวลาการด้าเนินงาน  

 เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2564 (รวมระยะเวลา 9 เดือน) 
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ LFC รุ่นที่ 11 กลุ่มท่ี 5 
 

6. วิธีการด้าเนินงานการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 
  - จัดเตรียมการประชุมเพื่อยกร่างเสนอแผนการด าเนินงาน “ยกระดับผลิตภัณฑ์จากยางนา 
กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนา เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี” 
กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม คือ กลุ่มอนุรักษ์ยางนาต าบลดงขี้เหล็ก สมาชิกจ านวน 30คน จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา1วันในช่วงเดือนมกราคม 2564  
  - ก าหนดวันและประสานการประชุมยกร่างเสนอแผน ณ ที่ท าการสถาบันการเงินบ้านดงบัง 
หมู่ 1 ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
  - ประสานมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร
เป็นวัตถุดิบ กลยุทธ์การสร้างตราและบรรจุภัณฑ์ การผลิต และการควบคุมคุณภาพสมุนไพร เป็นต้น 
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 ระยะที่ 2(ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 
  - ด าเนินกระบวนการผลิต  
  1) ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวยางนา  
  2) ผลิตภัณฑ์ยางนาส าหรับพ่น/อมเพ่ือบรรเทาอาการปวดเหงือกและฟัน  
  3) ผลิตภัณฑ์ยางนาส าหรับปิดรักษาแผลสด  
 

  -ด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและโดดเด่น มีอัตลักษณ์สะท้อนถึง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปทรง ประโยชน์การใช้สอย ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค 
  - ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับในระดับพ้ืนฐานและท้องถิ่น 
 

 ระยะที่ 3 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 
  - หาตลาดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
  - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ( Roll up/Backdrop/แผ่นพับ)ประจ าศูนย์เรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์  
ยางนาต าบลดงขี้เหล็ก 
  -ประเมินผลการด าเนินงาน  
 

7. แผนการด้าเนินงาน / แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ยกร่างเสนอแผนการด าเนินงาน          
2. ลงพื้นที่ / หาภาคีร่วมพัฒนา          
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์          
4. ทดลองการผลิต          
5. จัดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์          
6. ทดลองตลาด / วิเคราะห์ตลาด          
7. จัดงาน “เปิดเส้นทางท่องเที่ยวยางนา 
สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลดงขี้เหล็ก”   

   
   

   

8. สรุปประเมินผล          
 
 
 
 
 
 

แผนกิจกรรม 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด้าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

1.ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ ยกร่าง
แผนการด าเนินงาน 
“ยกระดับผลิตภัณฑ์จากยาง
นา กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยาง
นา เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน 
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี” 

 เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และร่วมกันในการ
จัดท าแผนยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากยางนา 

จัดประชุม โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ 
และจัดกระบวนการท า
แผนฯ  

กลุ่มฯ มีแผนการ
ด าเนินงานยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากยางนา 

2. จัดประชุมหน่วยงานภาคี    เพ่ือหารือแนวทาง 
การสนับสนุน กลุ่ม
วิสาหกิจอนุรักษ์ 
ยางนา เพื่อพลังงานที่
ยั่งยืน ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 

วิเคราะห์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประสาน  
นัดหมาย  

เกิดรูปธรรมแนวทาง
ความร่วมมือของ
หน่วยงานภาคี 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากยางนาให้มีความ
หลากหลาย และมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ด าเนินกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว

ยางนา 

 ผลิตภัณฑ์ยางนา
ส าหรับพ่น/อมเพ่ือ
บรรเทาอาการปวด
เหงือกและฟัน 

 ผลิตภัณฑ์ยางนา
ส าหรับปิดรักษาแผล
สด 

 ด าเนินการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงามและโดดเด่น 
มีอัตลักษณ์สะท้อน
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมทั้งในด้าน
รูปทรง ประโยชน์
การใช้สอย ตอบ
โจทย์ความต้องการ

กลุ่มฯ มีศักยภาพใน
การผลิต  
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
ที่มีมาตรฐาน  
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ของผู้บริโภค 

 ประสานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรีเพื่อเข้าสู่
การขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับพ้ืนฐานและ
ท้องถิ่น 

4. ทดลองการผลิต  เพ่ือให้กลุ่มฯ เกิด
ความสามารถ และ
ความช านาญในการ
ผลิตสินค้า 

ด าเนินการผลิตสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์  
 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว

ยางนา 

 ผลิตภัณฑ์ยางนา
ส าหรับพ่น/อมเพ่ือ
บรรเทาอาการปวด
เหงือกและฟัน 

 ผลิตภัณฑ์ยางนา
ส าหรับปิดรักษา 
แผลสด 

เกิดสินค้าผลผลิต
ใหม่ๆจากยางนา 
อย่างน้อย 3 ชนิด  
สบู่เหลว ยาบรรเทา
ปวดฟัน และ 
ยาปิดแผล  

5. จัดการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

 เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพ 
และมาตรฐานในการ
รับรอง  

 ด าเนินการประสาน
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรีเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  

สินค้ามีมาตรฐาน
รับรอง 

6. ทดลองตลาด / วิเคราะห์
ตลาด 

 เพ่ือให้ผู้บริโภคได้
ทดลองผลิตภัณฑ์  

 ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และ
กระจายผลิตภัณฑ์ให้
ทดลองใช้ และตอบ
แบบการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

ผู้บริโภคเกิดการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
และสะท้อนความ
คิดเห็น เพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนา 

7. จัดงาน “เปิดเส้นทาง
ท่องเที่ยวยางนา สู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบลดงขี้เหล็ก”  

 เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
เส้นทางท่องเที่ยว 

 กลุ่มฯ ประชุม
ออกแบบการจัดงาน 

 เตรียมการน าเสนอ

เกิดการสื่อสาร 
สู่สาธารณะ  
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ยางนา สู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์จากยางนา 
 จัดเตรียมเส้นทาง

ท่องเที่ยวยางนา 
 ประสานสื่อมวลชน 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการตาม
แผนงาน  

8. สรุปประเมินผล  เพ่ือสรุปบทเรียน 
ข้อค้นพบ และ
แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ
ถอดบทเรียน  
ข้อค้นพบ และ
แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

เกิดการสรุปบทเรียน 
และน าข้อค้นพบมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
8.งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ประชุมสมาชิกกลุ่มฯและ หน่วยงานภาคี เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน 

“ยกระดับผลิตภัณฑ์จากน้ ามันยางนา” 
40,000 

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์/ทดลองการผลิตและวิเคราะห์ตลาด 40,000 
3. จัดงานเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “จากยางนา..สู่สินค้าชุมชน” 30,000 
4. พัฒนาการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 20,000 
5. สรุปบทเรียน 20,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 150,000 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนา เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ 
 9.2 มีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ช่องทาง  
 9.3 มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าท้ังในการผลิตเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม 
 9.4 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอนุรักษ์ยางนาต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มมีคุณภาพ  
 10.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมการตลาด 
 10.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีตลาดการจ าหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง  
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11. องค์กรภาคีเครือข่าย(ถ้าม)ี 
 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 - สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  
 - บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 - มูลนิธิสัมมาชีพ  
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  
 - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
 - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)พอช. 
 - สมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรี หรือ ททท . 
 - สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 - ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 

12. ภาพประกอบ 
 เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สบู่ยางนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลิตภณัฑ์จากน า้มันยางนา 


