


กลุ�มมิตรผล ได�จัดตั้งฝ�ายพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนขึ้นเมื่อป� พ.ศ.2555 เพื่อสนับสนุน
เป�าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต�การรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร เน�นการส�งเสริมสนับสนุน

ให�เกิดการพัฒนาและหนุนเสริมให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนและเกษตรกรชาวไร�อ�อย 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด�านรายได�และการเข�าถึงโอกาสต�างๆ เช�น โอกาสในการศึกษาเรียนรู� 
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การมีส�วนร�วม ทั้งการสร�างพื้นฐานทางความคิดและ

การเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อสร�างความยั่งยืนให�กับชุมชน ด�วยแนวทางการ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม สู�การยกระดับเป�น 

“ชุมชนเข�มแข็ง” ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป�นองค�กรต�นแบบที่ดําเนินธุรกิจภายใต�หลักจริยธรรมและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู�กับความรับผิดชอบ
ต�อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
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จากจุดเริ่มต�นที่กลุ�มมิตรผลให�การสนับสนุน
องค�ความรู �ด�านการพัฒนารูปลักษณ�และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ�แก�ชุมชนท่ีอยู�ใน ”เครือข�าย
ตำบลมิตรผลร�วมพัฒนา” เพ่ือให�ชุมชนสามารถ
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพดีได�มาตรฐาน
สามารถขายผลผลิตออกนอกชุมชนได� อันจะช�วย
ให�ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได�อย�างยั่งยืน
จากระยะเวลา 2 ป�ท่ีดําเนินงาน ได�สร�างรายได�
กลับสู�ชุมชนอย�างต�อเนื่องนอกจากนี้ยังเป�น
เวทีที่เป�ดโอกาสให�ชุมชนได�พัฒนาศักยภาพ

และเสริมสร�างความมุ�งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเองสู �การเป�นผู �ประกอบการต�อไป การ
ก�อต้ัง “บริษัท มิตรชื่นใจ จํากัด” ซึ่งเป�นบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Socia l Enterpr ise) ภายใต �ช ื ่อแบรนด �
“ชื่นใจ บาย มิตรผล” จึงสะท�อนถึงเจตจํานง
อันแน�วแน�ของกลุ�มมิตรผลที่ต�องการสร�าง
เสริมความม่ันคงอย�างย่ังยืนให�กับชุมชน ภายใต�
ปรัชญา “ร�วมอยู� ร�วมเจริญ” เพื่อให�ทุกคน
เติบโตไปด�วยกัน

“ª×่¹ã¨ ºÒÂ ÁÔµÃ¼Å”
¨Ò¡á¹Ç¤Ô´µ‹ÍÂÍ´¼ÅÔµÀÑ³±�ªØÁª¹

ÊÙ‹ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×่ÍÊÑ§¤Á·Õ่ÂÑ่§Â×¹

เกี่ยวกับชื่นใจ บาย มิตรผล
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บริษัท มิตรช่ืนใจ จำกัด วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
จึงมีบทบาทในการต�อยอดแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพด�านเศรษฐกิจ 
ชุมชนให�เกิดเป�นรูปธรรมและยั ่งยืน
มากขึ้นอย�างครบวงจร ตั้งแต�การผลิต 
ของชุมชนสู�กระบวนการทางการตลาด 
ไปยังลูกค�าคนเมือง โดยมีการวางแผนการ 
ดำเนินงานให�เหมาะสมกับศักยภาพ 
แต�ละชุมชน เริ่มตั้งแต�การสำรวจความ
ต�องการของตลาด การนำองค�ความรู�
มาพัฒนาศักยภาพของชุมชน การทำงาน
ร�วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ� 

ทั้งด�านคุณภาพและดีไซน�ที่ตอบโจทย�
วิถีชีวิตคนเมืองและยังคงไว�ซึ ่งเสน�ห�
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินของไทย การสร�างแบรนด�
ผลิตภัณฑ�ให�มีเอกลักษณ�โดดเด�นตรงใจ
ลูกค�ากลุ�มเป�าหมาย ไปจนถึงการเช่ือมโยง
ความร�วมมือกับภาคส�วนต�างๆ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจ และหาช�องทางจัด
จำหน�ายสู�ผู�บริโภคในวงกว�าง โดยนำกำไร
ส�วนหนึ่งกลับมาใช�เป�นทุนในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให�เป�นผู�ประกอบการที่
สามารถแข�งขันได�ด�วยตนเองต�อไป 

พัฒนาผลิตภัณฑ�ทั้งด�านคุณภาพและดีไซน�ที่ตอบโจทย�
วิถีชีวิตคนเมืองและ ยังคงไว�ซึ่งเสน�ห�ภูมิป�ญญาท�องถิ่นของไทย

¡Ç‹Ò¨ÐÁÒà»š¹¼ÅÔµÀÑ³±�
·Õ่ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁª×่¹ã¨

กว�าจะมาเป�นผลิตภัณ
ฑ
�ที่สร�างความชื่นใจ



รูปแบบการดำเนินงาน
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ÃÙ»áºº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
ºÃÔÉÑ· ÁÔµÃª×่¹ã¨ ¨Ó¡Ñ´ ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×่ÍÊÑ§¤Á
àµÔÁàµ็Áª‹Í§Ç‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ªØÁª¹¼ÙŒ¼ÅÔµ¡Ñº¼ÙŒºÃÔâÀ¤

กำไรส�วนหนึ่ง
กลับสู�สังคม

รายได�สู�
วิสาหกิจเพื่อสังคม

พััฒนาองค�ความรู�และ
ผลิตภัณฑ�ร�วมกัน

ทำธุรกิจร�วมกันอย�างเป�นธรรม

เชื่อมโยงความร�วมมือ
กับภาคส�วนต�างๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ºÃÔÉÑ· ÁÔµÃª×่¹ã¨ ¨Ó¡Ñ´ 
ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×่ÍÊÑ§¤Á

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ªØÁª¹¼ÙŒ¼ÅÔµ



ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดเลย

เอาไว�จําหน�ายให�กับผู�สนใจในชุมชน ช่ืนใจ บาย
มิตรผล ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการสนับสนุน 
องค�ความรู �ด �านการผลิตให�ได�มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ รวมถึงช�วยขยายตลาดไปยัง
กลุ�มผู�บริโภคที่กว�างขึ้น ผ�านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ�ที่ทันสมัย สวยงาม ไม�เพียงเท�านี้
ชื่นใจ บาย มิตรผล ยังร�วมคิดค�นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เช�น บาล�มหอมสมุนไพร 
สร�างเอกลักษณ�ใหม�ด�วยการต�อยอดภูมิป�ญญา
เดิมจนทําให�สมาชิกในกลุ�มวิสาหกิจชุมชน
กลุ�มโรงเรียนเกษตรอินทรีย�ตําบลโคกขมิ้น
สามารถผลิตสินค�าที่มีคุณภาพออกสู�ตลาด
มีรายได�หมุนเวียนภายในกลุ�มอย�างต�อเนื่อง

จากความมุ�งมั่นที่จะอนุรักษ�พืชสมุนไพรไทย
ดั้งเดิมไว�ใช�ในชุมชน และความสนใจเกี่ยวกับ
ศาสตร�การใช�สมุนไพรของแพทย�ทางเลือก เกิด
เป�นการรวมตัวกันของชาวบ�านในตําบลโคกขม้ิน
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายใต�ช่ือ“วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ�มโรงเรียนเกษตรอินทรีย� ตําบลโคกขม้ิน”
ที่ไม�เพียงแต�ร�วมกันปลูกพืชสมุนไพรโดยไม�ใช�
สารเคมีรอบรั ้วบ�าน แต�ยังนําเอาภูมิป�ญญา
ท�องถิ ่นอันเกิดจากการเรียนรู �และสั ่งสมมา
สร�างสรรค�เป�นผลิตภัณฑ�จากสมุนไพรหลากหลาย
ชนิดที่ถูกผลิตอย�างพิถีพิถันเพื่อให�ได�มาซึ่ง
สรรพคุณทางยาท่ ีดีที ่ส ุด อาทิ น้ ํามันว�าน 
ลูกประคบ สเปรย�ฉีดกันยุง รวมถึงยาหม�อง 08
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ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดร�อยเอ็ด

นันธิยาเล�าให�ฟ�งว�า “เดิมทีสมาชิกในกลุ�ม
มีรายได�จากการนําสินค�าไปขายตามตลาด
ชุมชน แต�หลังจากชื่นใจ บาย มิตรผล
เข�ามาส่ังซ้ือสินค�าพร�อมกับช�วยสนับสนุน
องค�ความรู�ด�านมาตรฐานการผลิตและ
การพัฒนารูปลักษณ�ช�วยเพ่ิมมูลค�าให�กับ
ผลิตภัณฑ� ทําให�เรามองเห็นโอกาสของ
ความม่ันคงด�านรายได�ของสมาชิก ท้ังยัง
ช�วยให�กลุ�มเข�มแข็งและมีรายได�เลี้ยง
ตัวเองได�เพิ่มขึ้นอีกด�วย”

ศูนย�เรียนรู�ตําบลมิตรผลร�วมพัฒนาเป�น
ความตั้งใจของกลุ�มมิตรผลที่ต�องการ
สร�างความย่ังยืนให�กับชุมชน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ด�อย
โอกาส ด�วยการให�โอกาสในการเข�าถึง
ความรู�และพัฒนาทักษะอาชีพ ให�สามารถ
หาเลี้ยงตัวเองได� โดยแบ�งเป�นกิจกรรม
ทักษะตามความสนใจ ได�แก� กลุ�มปลูก
เห็ดนางฟ�า กลุ�มเล้ียงจ้ิงหรีด กลุ�มเล้ียง
ไก�ไข� และกลุ�มแปรรูปสมุนไพร

การรวมตัวกันของสมาชิก“วิสาหกิจชุมชน
กลุ�มแปรรูปสมุนไพรตําบลหนองใหญ�” 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด เกิดจาก
ความคิดที่ต�องการนําสิ่งใกล�ตัว อย�าง
สมุนไพรในท�องถ่ินมาใช�ให�เกิดประโยชน� 
เพ่ือสร�างงานและรายได�ให�กับคนในชุมชน
โดยเป�นการรวมตัวกันของแม�บ�านและ
ผู�พิการที่นําเอาภูมิป�ญญาและความรู�
ความสามารถในด�านท่ีตนถนัดมาต�อยอด
หารายได�เสริม ผ�านการผลิตเป�นสินค�าท่ีมี
สมุนไพรเป�นส�วนประกอบ อาทิ พิมเสนนํ้า
ลูกประคบสมุนไพร และยาหม�องสมุนไพร 
เป�นต�น โดย นันธิยา มีวงษ� หรือ เหมียว
พนักงานผู�พิการ ฝ�ายพัฒนาชุมชนอย�าง
ย่ังยืน ประจําโรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ�
ทําหน�าที่ประสานงานและเป�นพี่เลี้ยง
คอยให�คําปรึกษาแก�สมาชิกในกลุ �ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ �มแปรรูปสมุนไพร
ตําบลหนองใหญ� และกลุ�มพัฒนาอาชีพ
อื่นๆ ภายในศูนย�เรียนรู�ตําบลมิตรผล
ร�วมพัฒนา
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ÍÓàÀÍË¹Í§àÃ×Í
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹
à¡ÉµÃ¡Ã
ºŒÒ¹Ë¹Í§¡Ø§ãËÞ‹

กลุ�มแม�บ�านเกษตรกรบ�านหนองกุงใหญ� 
เป�นหน่ึงในตัวอย�างความสําเร็จของการ
รวมกลุ�มกันอย�างเข�มแข็งเพ่ือหารายได�
เสริมหลังว�างเว�นจากการปลูกข�าวและ
ทําไร�อ�อย โดยการนํามรดกทางวัฒนธรรม
ของท�องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต�สมัย
โบราณอย�างการทอผ�า ท้ังผ�ามัดหมี ่ผ�าไหม
และผ�าฝ�ายทอมือ ท่ีผลิตเป�นผลิตภัณฑ�
จําหน�ายจนสามารถสร�างรายได�ให�กับ
สมาชิกภายในกลุ�มอย�างต�อเนื่องตั้งแต�
ป� 2540 ด�วยความเช่ียวชาญของสมาชิก
ในกลุ�มผนวกกับเคล็ดลับการทอผ�าอันเป�น
ภูมิป�ญญาท�องถ่ินทําให�ผ�าทอมือของกลุ�ม
แม�บ�านเกษตรกรบ�านหนองกุงใหญ�เป�น
ที่รู�จักกันดีว�าเนื้อผ�าถูกทอด�วยน้ําหนัก
มือสม่ ําเสมอ มีลวดลายและสีสันที ่
สวยงามเป�นเอกลักษณ� 

ชื่นใจ บาย มิตรผลได�เข�าไปมีส�วนใน
การสนับสนุนกลุ�มแม�บ�านเกษตรกรบ�าน
หนองกุงใหญ�ด�วยการนําผ�าฝ�ายทอมือ
มาต�อยอดและเพ่ิมคุณค�าด�วยการแปรรูป
เป�นผลิตภัณฑ�ที่ดีไซน�สวยงามน�าใช� เข�า
กับวิถีชีวิตสมัยใหม�แต�ยังคงเสน�ห�ผ�าทอ
มือแบบด้ังเดิมไว� โดยมุ�งหวังให�ผ�าทอมือ
สามารถสร�างรายได�เพ่ิมให�กับชุมชน และ
นําไปสู�ความม่ันคงอย�างยั่งยืน

12
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จุดเริ ่มต�นของกลุ �มฝ�ายฝ� �นเกิดจาก 
ชลนิยา-นิสิต จันทะมาน สองสามีภรรยา
ที ่มองเห็นคุณค�าของผ�าฝ�ายทอมือ
ในท�องถ่ิน จึงรวมกลุ�มแม�บ�านท่ีมีความ
สามารถในด�านการทอผ�า และต�องการ
ใช�เวลาว�างหลังจากการทํานามาหา
รายได�เสริม โดยชลนิยาใช�ความรู�ในด�าน
การตัดเย็บมาช�วยกันกับกลุ�มแม�บ�าน
คิดลายผ�าที่เป�นเอกลักษณ�เฉพาะของ
ชุมชน เพื่อสร�างความแตกต�างให�กับ
ผลิตภัณฑ�ของกลุ�ม ส�วนนิสิตเข�ามาช�วย
ด�านการขายและการตลาด เพื่อสร�าง
โอกาสในการขายให�กับผ�าฝ�ายทอมือ
จากกลุ�มฝ�ายฝ��น ด�วยการไปออกร�าน
จําหน�ายสินค�าตามงานต�างๆในท�องถิ่น

นิสิตเล�าว�า“แนวคิดในการทําธุรกิจของเรา 
คือคุณภาพต�องมาก�อนเสมอ ดังน้ันผ�าทอ
ของเราจึงมีจํานวนจํากัด เพราะเราใช�
ฝ�ายคุณภาพดีและทออย�างประณีตทุก
ผืน เราทํางานกับช่ืนใจ บาย มิตรผล มา
ป�นี้เป�นป�ที่ 3 แล�ว นอกจากจะทําให�ผ�า
ทอของเราเป�นที่รู �จักมากขึ้น ยังช�วย
สร�างโอกาสทางธุรกิจให�กับกลุ�มอีกด�วย 
อย�างเวลามีลูกค�าเข�ามาติดต�อ พอทราบ
ว�าเราทํางานร�วมกับช่ืนใจ บาย มิตรผล 
ก็อยากจะร�วมงานกับเราด�วยเช�นกัน”

ชลนิยายังเสริมอีกว�า “ช่ืนใจ บาย มิตรผล
ทําให�เราได�พัฒนาตัวเองอย�างต�อเนื่อง 
ได�เรียนรู�พฤติกรรมของลูกค�ากลุ�มใหม�ๆ
ทําให�เราสามารถผลิตสินค�าท่ีตอบสนอง
ต�อความต�องการของพวกเขาได� นั่น
หมายถึงทําให�รายได�ของกลุ �มเพิ ่ม
มากขึ้นด�วย”

ÍÓàÀÍË¹Í§àÃ×Í
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

¡ÅØ‹Á½‡ÒÂ½˜œ¹
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หลังจากบ�มเพาะความรู�และประสบการณ�
จากการทดลองทําการเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม�ด�วยตนเองมากว�า 13 ป� ปรีชา
หงอกสิมมา และ ณัฐปวีย� โชคธนาพร 
คนรุ�นใหม�ที่ต�องการนําความรู�ความ
สามารถท่ีตนมีมาพัฒนาบ�านเกิด จึงเกิด
เป�น “วนพรรณการ�เด�น” ศูนย�เรียนรู�
และฝ�กอบรมการทําเกษตรทฤษฎีใหม�
แบบครบวงจรตั้งแต�การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีก�อนปลูก ไปจนถึงการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรอย�างเคร ื ่องสําอาง
เพื่อเพิ่มมูลค�าให�กลายเป�นผลิตภัณฑ�
ที่ช�วยกระจายรายได�ให�กับคนในชุมชน

ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางของวนพรรณ
การเด�นไม�เพียงแต�ใช�ส�วนผสมเกือบ
ท้ังหมดเป�นออร�แกนิค แต�การผลิตทุกๆ
ขั ้นตอนยังพิถีพิถันและใช�วัตถุดิบ
คุณภาพดี เพื่อให�ออกมาเป�นเครื่อง
สําอางคุณภาพเยี่ยม ที่ปลอดภัยและ
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมอย�างแท�จริง 
ณัฐปวีย� ผู�รับหน�าที่ถ�ายทอดความรู�
ด�านการแปรรูปเครื ่องสําอางที ่เธอ
เช่ียวชาญ กล�าวถึงท่ีมาของผลิตภัณฑ�
ท่ีเธอภาคภูมิใจว�า“เราเช่ือว�าสุขภาพท่ีดี
นอกจากจะเกิดจากการบริโภคอาหาร
ท่ีดีต�อร�างกายแล�ว ยังรวมไปถึงการใช�
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีส�วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติ
ปลอดสารเคมีอีกด�วย เราจึงนําผลผลิต
ท่ีเราปลูกเองโดยไม�ใช�สารเคมีมาแปรรูป
โดยใช�นวัตกรรมท่ีทันสมัยให�กลายเป�น
ของใช�ในครัวเรือนและเครื่องสําอาง 
เช�น สบู�นํ้ามันธรรมชาติ แชมพูสระผม 
ลิปบาล�ม เป�นต�น พืชสมุนไพรที่ถูกใช�
เป�นวัตถุดิบเหล�านี ้ไม�เพียงแต�เป�น
อาหารเท�านั ้น ยังมีสรรพคุณช�วย
ปกป�องผิวพรรณ ชะลอความเสื่อม
ของร�างกายได�อีกด�วย”

“ตอนทํางานร�วมกับทีมช่ืนใจทําให�เรา
ได�สนุกไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ของ
เราเพื่อให�ตอบสนองไลฟ�สไตล�ของ
ลูกค�ากลุ�มใหม�ๆ  เป�นการเป�ดโอกาสให�
เราได�ยกระดับและพัฒนาตัวเอง ซ่ึงได�รับ
ผลตอบรับดีทําให�เราภูมิใจท่ีผลิตภัณฑ�
ของเรามีคุณภาพเป�นท่ีรู�จักและยอมรับ
ในวงกว�างขึ้น” ณัฐปวีย�กล�าว

ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดขอนแก�น



กว�าง 80 ซม. ยาว 180 ซม.

ราคา : 360 บาท
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สครับน้ำตาลขัดผิวกาย

ช�วยผลัดเซลล�ผิวเก�าอย�างอ�อนโยน
ปรับสภาพผิวให�เรียบเนียนกระจ�างใส 
มอบความชุ�มชื่นแก�ผิวด�วยสารบำรุง
จากธรรมชาตินานาชนิด พร�อมให�
กลิ่นหอมอ�อนๆชวนผ�อนคลาย

โลชั่นผสมน้ำตาล
สำหรับบํารุงผิวกาย

ช�วยให�ผิวกักเก็บความชุ�มชื่นได�นานขึ้น
เพราะมีส�วนผสมของน้ำตาลเข�มข�น
ทั้งยังอุดมด�วยวิตามินอีและเชียร�บัตเตอร�
ที่ช�วยคงความสมดุล ให�ผิวตามธรรมชาติ
ช�วยฟ��นฟูผิวแห�งกร�านให�กลับเนียนนุ�ม
เมื่อใช�เป�นประจำ

 ครีมถนอมมือและเล็บ

มีส�วนผสมของน้ำตาลเข�มข�นช�วยให�ผิว
กักเก็บความชุ�มชื่นได�นานขึ้น เนื้อครีม
ซึมซาบเร็วไม�เหนียวเหนอะหนะ 
ช�วยฟ��นฟูให�มือกลับเนียนนุ�มเมื่อใช�เป�น
ประจำ

สินค�าแบรนด�ชื่นใจ บาย มิตรผล

200 มิลลิลิตร

ราคา : 210 บาท

300 มิลลิลิตร

ราคา : 340 บาท

80 มิลลิลิตร

ราคา : 180 บาท

¼ÅÔµÀÑ³±�ºÓÃØ§¼ÔÇ¡ÒÂ
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ผาฝายทอมือ
คละสี

ราคา : 170 บาท
กว�าง 80 ซม. ยาว 180 ซม.

ผาคลุมไหลผาฝาย
ลายฉลุ
คละสี

กว�าง 80 ซม. ยาว 180 ซม.

ราคา : 360 บาท



สินค�าแบรนด�ชื่นใจ บาย มิตรผล

22

ผาคลุมไหลผาฝาย 
ลายลูกแกว
คละสี

กระเปาผากระสอบ
• ผลิตจากผ�ากระสอบคุณภาพดี
  ตกแต�งด�วยผ�าฝ�ายทอมือเนื้อแน�น
• หูหิ้วทําจากหนังเทียม รับน้ําหนัก
   ได�ดี สามารถใช�คล�องแขน หรือ
   สะพายไหล�ได�
• มีกระดุมแม�เหล็ก และช�องใส�
  ของด�านใน

กว�าง 5 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
สูง 12 นิ้ว

กว�าง 80 ซม. ยาว 200 ซม.

ราคา : 380 บาท

ราคา : 490 บาท

กระเปาคลองแขน  

• ผลิตจากผ�าฝ�ายทอมือเนื้อแน�น
• ด�านในซับด�วยผ�าแคนวาส
   มีช�องใส�ของ
• มีกระดุมแม�เหล็ก
• มีให�เลือก 5 ลาย

กว�าง 4.5 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว
สูง 10.5 นิ้ว

ราคา : 390 บาท

กระเปาอเนกประสงค

ขวา กระเป�าคล�องแขน  
ซ�าย กระเป�าอเนกประสงค�

• ผลิตจากผ�าฝ�ายทอมือเนื้อแน�น 
• ด�านในซับด�วยผ�าแคนวาส
• ใช�ซิปคุณภาพดี
• มีให�เลือก 5 ลาย

กว�าง 2.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
สูง 4 นิ้ว

ราคา : 220 บาท
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สมุดปกผาฝายทอมือ

• สมุดปกผ�าฝ�ายทอมือ 
  ลายตาราง
• ใช�กระดาษถนอมสายตา
• มีริบบิ้นสําหรับใช�คั่นหน�า
• มีให�เลือก 5 สี

กว�าง 5.8 นิ้ว ยาว 8.2 นิ้ว

กระเปาดินสอ

• กระเป�าดินสอผ�ายีนส�
  ตกแต�งด�วยผ�าฝ�ายทอมือ 
  ลายตาราง
• ดินสอไม�  5 แท�ง
• มีให�เลือก 5 สี

กว�าง 3 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว

กระเปาพี่นอง ไซส M  

• เป�นกระเป�าทํามือทั้งใบ
• ผลิตจากผ�าฝ�ายทอมือเนื้อแน�น
   ด�านในถูกซับด�วยผ�าชนิดเดียวกัน
• ใช�ซิปคุณภาพดี มีหูสําหรับคล�องมือ
• เหมาะสําหรับใส�แท็บเล็ต
  หรือใช�เป�นกระเป�า travel kit
• มีให�เลือก 3 ลาย

กว�าง 8.5 น้ิว ยาว 11 นิ้ว

ราคา : 120 บาท

กระเปาพี่นอง ไซส L 

• เป�นกระเป�าทํามือทั้งใบ
• ผลิตจากผ�าฝ�ายทอมือเนื้อแน�น
   ด�านในถูกซับด�วยผ�าชนิดเดียวกัน
• บุฟองน้ํากันกระแทกอย�างดี
• ใช�ซิปคุณภาพดี
• เหมาะสําหรับนําไปใส�โน�ตบุ�ค หรือใช�เป�น
   กระเป�าสําหรับใส�เอกสารประชุม
• มีให�เลือก 3 ลาย

กว�าง 11 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว

ราคา : 250 บาท

ราคา : 180 บาท

ราคา : 220 บาท

ขวา กระเป�าพี่น�อง ไซส� M  
ซ�าย กระเป�าพี่น�อง ไซส� L  
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ÊÔ¹¤ŒÒÊÁØ¹ä¾Ã
ยาหมองสมุนไพร
สูตรเสลดพังพอน

ใช�ทาบริเวณที่มีอาการ หรือใช�สูดดม
เพื่อแก�วิงเวียนศีรษะ มีสรรพคุณ
ช�วยถอนพิษ แก�พิษแมลงสัตว�
กัดต�อยและบรรเทาอาการคัน
ลดอาการอักเสบ บวม

50 กรัม

ยาหมองสมุนไพร
สูตรพริก

ใช�ทาบริเวณที่มีอาการ หรือใช�สูดดม
เพื่อแก�วิงเวียนศีรษะ มีสรรพคุณ
ช�วยกระตุ�นการไหลเวียนของเลือด
คลายเส�น ช�วยบรรเทาอาการปวดของ
กล�ามเนื้อและข�อ บรรเทาอาการปวดเข�า
ลดอาการฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก

ราคา : 80 บาท
50 กรัม

ราคา : 80 บาท
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สบูน้ํามันธรรมชาติ 
สูตรเปลือกมังคุด

ช�วยลดอาการอักเสบ และยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียที่เป�นสาเหตุทำให�
เกิดสิวช�วยลดผดผื่นคันและขจัด
กลิ่นกายได�ดีเม่ือใช�ทําความสะอาด
ผิวกายเป�นประจําทุกวัน

ยาดมสมุนไพร

ใช�สูดดมช�วยให�รู�สึกสดชื่น
ผ�อนคลาย บรรเทาความ
เครียด อาการวิงเวียน 
หน�ามืดตาลาย เป�นหวัด
คัดจมูก

20 กรัม

น้ํามันวาน

ใช�ทาแก�ฟกช้ําดําเขียว
แก�ปวดเมื่อยเส�นเอ็นและข�อ 
หรือใช�สูดดมแก�วิงเวียน
เป�นหวัดคัดจมูก

15 มิลลิลิตร

สบูน้ํามันธรรมชาติ 
สูตรฝาง-ทานาคา-วานนางคํา

ช�วยยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย ช�วยปรับผิว
ให�กระจ�างใส ลดร้ิวรอยและช�วย
คงความอ�อนเยาว�ให�กับผิวด�วย
สารต�านอนุมูลอิสระ เมื่อใช�
ทําความสะอาดผิวกายเป�นประจํา
ทุกวัน

ราคา : 90 บาท

ราคา : 80 บาท

200 กรัม
ราคา : 180 บาท

200 กรัม
ราคา : 180 บาท

ขวา สูตรเปลือกมังคุด
ซ�าย สูตรฝาง-ทานาคา-ว�านนางคํา
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ลิปบาลมน้ํามันมะพราว

มีส�วนผสมของน้ํามันมะพร�าว
บริสุทธิ์ ช�วยบํารุงริมฝ�ปาก
แห�งแตกให�เนียนนุ�มชุ�มชื่นเมื่อใช�
เป�นประจํา

บาลมหอม
กลิ่นมะกรูด

ใช�ดมเพื่อช�วยผ�อนคลาย
ให�ความรู�สึกสดชื่น
กระปรี้กระเปร�า

บาลมหอม
กลิ่นลาเวนเดอร

ใช�ดมเพื่อช�วยให�ผ�อนคลาย 
บรรเทาความเครียด

30 กรัม

ราคา : 120 บาท
30 กรัม

ราคา : 120 บาท

4.25 กรัม

ราคา : 120 บาท

ขวา บาล�มหอม กลิ่นลาเวนเดอร�
ซ�าย บาล�มหอม กลิ่นมะกรูด
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เซ็ต Stationary

ภายในกระแตบไม�ไผ�สาน
ประกอบด�วย
• สมุดปกผ�าฝ�ายทอมือ
  สีเข�าชุดกันกับกระเป�าดินสอ
• ดินสอไม� 5 แท�ง
• มีให�เลือก 5 สี

+ กระเป�าผ�ากระสอบ

เซ็ตของขวัญชื่นใจ
เอ็กซคลูซีฟ

ภายในกล�องไม�สีน้ําเงินขนาดใหญ� 
ประกอบด�วย 
• สบู�น้ํามันธรรมชาติ
• บาล�มหอมสมุนไพร
• ลิปบาล�มน้ํามันมะพร�าว
• น้ํามันว�าน
• สครับน้ําตาลขัดผิวกาย
• โลชั่นผสมน้ําตาลสําหรับ
  บํารุงผิวกาย 
• ครีมถนอมมือและเล็บ

ราคา : 1,800 บาท

ราคา : 2,200 บาท

เซ็ตของขวัญ
ชาวไรชื่นใจ

ประกอบด�วย
• สครับน้ําตาลขัดผิวกาย
• โลชั่นผสมน้ําตาลสําหรับ
  บํารุงผิวกาย 
• ครีมถนอมมือและเล็บ

ราคา : 850 บาท ราคา : 650 บาท

เซ็ตของขวัญ
ชุมชนชื่นใจ

ภายในกล�องไม�สีน้ําเงินขนาดกลาง
ประกอบด�วย 
• สบู�น้ํามันธรรมชาติ
  สูตรฝาง-ทานาคา-ว�านนางคํา 
• สบู�น้ํามันธรรมชาติ
  สูตรเปลือกมังคุด
• บาล�มหอมสมุนไพรกลิ่นมะกรูด
• บาล�มหอมสมุนไพร
   กลิ่นลาเวนเดอร�
• ลิปบาล�มน้ํามันมะพร�าว
• น้ํามันว�าน

+ กระเป�าผ�ากระสอบ

ราคา : 1,350 บาท

ราคา : 1,750 บาท


