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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
¢Í§¡ÅØ‹ÁÁÔµÃ¼Å
เปนองคกรตนแบบที่ดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับความรับผิดชอบ
ตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กลุมมิตรผล ไดจัดตั้งฝายพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนขึ้นเมื่อป พ.ศ.2555 เพื่อสนับสนุน
เปาหมายการดำเนินธุรกิจภายใตการรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เนนการสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาและหนุนเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและเกษตรกรชาวไรออย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานรายไดและการเขาถึงโอกาสตางๆ เชน โอกาสในการศึกษาเรียนรู
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การมีสวนรวม ทั้งการสรางพื้นฐานทางความคิดและ
การเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน ดวยแนวทางการ
“พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สูการยกระดับเปน
“ชุมชนเขมแข็ง” ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับชื่นใจ บาย มิตรผล

“ª×่¹ã¨ ºÒÂ ÁÔµÃ¼Å”
¨Ò¡á¹Ç¤Ô´µ‹ÍÂÍ´¼ÅÔµÀÑ³±ªØÁª¹
ÊÙ‹ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×่ÍÊÑ§¤Á·Õ่ÂÑ่§Â×¹

จากจุดเริ่มตนที่กลุมมิตรผลใหการสนับสนุน
องคค วามรูดานการพัฒนารูปลักษณและ
มาตรฐานผลิตภัณฑแกชมุ ชนทีอ่ ยูใ น”เครือขาย
ตำบลมิตรผลรวมพัฒนา” เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถ
สรางสรรคผลิตภัณฑทม่ี คี ณุ ภาพดีไดมาตรฐาน
สามารถขายผลผลิตออกนอกชุมชนได อันจะชวย
ใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
จากระยะเวลา 2 ปทด่ี าํ เนินงาน ไดสรางรายได
กลับสูชุมชนอยางตอเนื่องนอกจากนี้ยังเปน
เวทีที่เปดโอกาสใหชุมชนไดพัฒนาศักยภาพ

และเสริมสรางความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเองสูการเปนผูประกอบการตอไป การ
กอตัง้ “บริษัท มิตรชื่นใจ จํากัด” ซึ่งเปนบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise) ภายใต ช ื ่ อ แบรนด
“ชื่นใจ บาย มิตรผล” จึงสะทอนถึงเจตจํานง
อันแนวแนของกลุมมิตรผลที่ตองการสราง
เสริมความมัน่ คงอยางยัง่ ยืนใหกบั ชุมชน ภายใต
ปรัชญา “รวมอยู รวมเจริญ” เพื่อใหทุกคน
เติบโตไปดวยกัน
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กวาจะมาเปนผลิตภัณฑที่สรางความชื่นใจ

¡Ç‹Ò¨ÐÁÒà»š¹¼ÅÔµÀÑ³±
·Õ่ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁª×่¹ã¨
พัฒนาผลิตภัณฑทั้งดานคุณภาพและดีไซนที่ตอบโจทย
วิถีชีวิตคนเมืองและ ยังคงไวซึ่งเสนหภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
บริษทั มิตรชืน่ ใจ จำกัด วิสาหกิจเพือ่ สังคม
จึงมีบทบาทในการตอยอดแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพดานเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนให เ กิ ด เป น รู ป ธรรมและยั ่ ง ยื น
มากขึ้นอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต
ของชุมชนสูกระบวนการทางการตลาด
ไปยังลูกคาคนเมือง โดยมีการวางแผนการ
ดำเนินงานใหเหมาะสมกับศักยภาพ
แตละชุมชน เริ่มตั้งแตการสำรวจความ
ตองการของตลาด การนำองคความรู
มาพัฒนาศักยภาพของชุมชน การทำงาน
รวมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ทั้งดานคุณภาพและดีไซนที่ตอบโจทย
วิถีชีวิตคนเมืองและยังคงไวซึ่งเสนห
ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ของไทย การสรางแบรนด
ผลิตภัณฑใหมเี อกลักษณโดดเดนตรงใจ
ลูกคากลุม เปาหมาย ไปจนถึงการเชือ่ มโยง
ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เพือ่ เพิม่
โอกาสทางธุรกิจ และหาชองทางจัด
จำหนายสูผ บู ริโภคในวงกวาง โดยนำกำไร
สวนหนึ่งกลับมาใชเปนทุนในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนใหเปนผูประกอบการที่
สามารถแขงขันไดดวยตนเองตอไป
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รูปแบบการดำเนินงาน

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

พััฒนาองคความรูและ
ผลิตภัณฑรวมกัน
ทำธุรกิจรวมกันอยางเปนธรรม

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

กำไรสวนหนึ่ง
กลับสูสังคม

ªØÁª¹¼ÙŒ¼ÅÔµ

เชื่อมโยงความรวมมือ
กับภาคสวนตางๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

รายไดสู
วิสาหกิจเพื่อสังคม

¼ÙŒºÃÔâÀ¤
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ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดเลย

ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹
¡ÅØ‹ÁâÃ§àÃÕÂ¹à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ
µÓºÅâ¤¡¢ÁÔ้¹
ÍÓàÀÍÇÑ§ÊÐ¾Ø§
¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

จากความมุงมั่นที่จะอนุรักษพืชสมุนไพรไทย
ดั้งเดิมไวใชในชุมชน และความสนใจเกี่ยวกับ
ศาสตรการใชสมุนไพรของแพทยทางเลือก เกิด
เปนการรวมตัวกันของชาวบานในตําบลโคกขมิน้
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายใตชอ่ื “วิสาหกิจ
ชุมชนกลุม โรงเรียนเกษตรอินทรีย ตําบลโคกขมิน้ ”
ที่ไมเพียงแตรวมกันปลูกพืชสมุนไพรโดยไมใช
สารเคมีรอบรั้วบาน แตยังนําเอาภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเกิดจากการเรียนรูและสั่งสมมา
สรางสรรคเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพรหลากหลาย
ชนิดที่ถูกผลิตอยางพิถีพิถันเพื่อใหไดมาซึ่ง
สรรพคุ ณ ทางยาท่ ี ด ี ท ี ่ ส ุ ด อาทิ น้ ํ า มั น ว า น
ลูกประคบ สเปรยฉีดกันยุง รวมถึงยาหมอง

เอาไวจาํ หนายใหกบั ผูส นใจในชุมชน ชืน่ ใจ บาย
มิตรผล ไดเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุน
องค ค วามรู  ด  า นการผลิ ต ให ไ ด ม าตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ รวมถึงชวยขยายตลาดไปยัง
กลุมผูบริโภคที่กวางขึ้น ผานการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่ทันสมัย สวยงาม ไมเพียงเทานี้
ชื่นใจ บาย มิตรผล ยังรวมคิดคนและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เชน บาลมหอมสมุนไพร
สรางเอกลักษณใหมดว ยการตอยอดภูมปิ ญ ญา
เดิมจนทําใหสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมโรงเรียนเกษตรอินทรียตําบลโคกขมิ้น
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพออกสูตลาด
มีรายไดหมุนเวียนภายในกลุมอยางตอเนื่อง
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ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดรอยเอ็ด

ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹
¡ÅØ‹Áá»ÃÃÙ»ÊÁØ¹ä¾Ã
µÓºÅË¹Í§ãËÞ‹
ÍÓàÀÍâ¾¹·Í§
¨Ñ§ËÇÑ´ÃŒÍÂàÍ็´

การรวมตัวกันของสมาชิก“วิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปสมุนไพรตําบลหนองใหญ”
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เกิดจาก
ความคิดที่ตองการนําสิ่งใกลตัว อยาง
สมุนไพรในทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชน
เพือ่ สรางงานและรายไดใหกบั คนในชุมชน
โดยเปนการรวมตัวกันของแมบานและ
ผูพิการที่นําเอาภูมิปญญาและความรู
ความสามารถในดานทีต่ นถนัดมาตอยอด
หารายไดเสริม ผานการผลิตเปนสินคาทีม่ ี
สมุนไพรเปนสวนประกอบ อาทิ พิมเสนน้าํ
ลูกประคบสมุนไพร และยาหมองสมุนไพร
เปนตน โดย นันธิยา มีวงษ หรือ เหมียว
พนักงานผูพ กิ าร ฝายพัฒนาชุมชนอยาง
ยัง่ ยืน ประจําโรงงานน้าํ ตาลมิตรกาฬสินธุ
ทําหนาที่ประสานงานและเปนพี่เลี้ยง
คอยใหคําปรึกษาแกสมาชิกในกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสมุนไพร
ตําบลหนองใหญ และกลุม พัฒนาอาชีพ
อื่นๆ ภายในศูนยเรียนรูตําบลมิตรผล
รวมพัฒนา

นันธิยาเลาใหฟง วา “เดิมทีสมาชิกในกลุม
มีรายไดจากการนําสินคาไปขายตามตลาด
ชุมชน แตหลังจากชื่นใจ บาย มิตรผล
เขามาสัง่ ซือ้ สินคาพรอมกับชวยสนับสนุน
องคความรูดานมาตรฐานการผลิตและ
การพัฒนารูปลักษณชว ยเพิม่ มูลคาใหกบั
ผลิตภัณฑ ทําใหเรามองเห็นโอกาสของ
ความมัน่ คงดานรายไดของสมาชิก ทัง้ ยัง
ชวยใหกลุมเขมแข็งและมีรายไดเลี้ยง
ตัวเองไดเพิ่มขึ้นอีกดวย”

ศูนยเรียนรูต าํ บลมิตรผลรวมพัฒนาเปน
ความตั้งใจของกลุมมิตรผลที่ตองการ
สรางความยัง่ ยืนใหกบั ชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาส ดวยการใหโอกาสในการเขาถึง
ความรูแ ละพัฒนาทักษะอาชีพ ใหสามารถ
หาเลี้ยงตัวเองได โดยแบงเปนกิจกรรม
ทักษะตามความสนใจ ไดแก กลุมปลูก
เห็ดนางฟา กลุม เลีย้ งจิง้ หรีด กลุม เลีย้ ง
ไกไข และกลุมแปรรูปสมุนไพร
10

ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดขอนแกน

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹
à¡ÉµÃ¡Ã
ºŒÒ¹Ë¹Í§¡Ø§ãËÞ‹
ÍÓàÀÍË¹Í§àÃ×Í
¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

กลุม แมบา นเกษตรกรบานหนองกุงใหญ
เปนหนึง่ ในตัวอยางความสําเร็จของการ
รวมกลุม กันอยางเขมแข็งเพื่ อหารายได
เสริมหลังวางเวนจากการปลูกขาวและ
ทําไรออ ย โดยการนํามรดกทางวัฒนธรรม
ของทองถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัย
โบราณอยางการทอผา ทัง้ ผามัดหมี ่ ผาไหม
และผาฝายทอมือ ทีผ่ ลิตเปนผลิตภัณฑ
จําหนายจนสามารถสรางรายไดใหกับ
สมาชิกภายในกลุมอยางตอเนื่องตั้งแต
ป 2540 ดวยความเชีย่ วชาญของสมาชิก
ในกลุม ผนวกกับเคล็ดลับการทอผาอันเปน
ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ทําใหผา ทอมือของกลุม
แมบานเกษตรกรบานหนองกุงใหญเปน
ที่รูจักกันดีวาเนื้อผาถูกทอดวยน้ําหนัก
มือสม่ําเสมอ มีลวดลายและสีสันที่
สวยงามเป น เอกลักษณ

ชื่นใจ บาย มิตรผลไดเขาไปมีสวนใน
การสนับสนุนกลุม แมบา นเกษตรกรบาน
หนองกุงใหญดวยการนําผาฝายทอมือ
มาตอยอดและเพิม่ คุณคาดวยการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑทดี่ ไี ซนสวยงามนาใช เขา
กับวิถีชีวิตสมัยใหมแตยังคงเสนหผาทอ
มือแบบดัง้ เดิมไว โดยมุง หวังใหผา ทอมือ
สามารถสรางรายไดเพิม่ ใหกบั ชุมชน และ
นําไปสูค วามมัน่ คงอยางยั่งยืน
12

ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดขอนแกน

¡ÅØ‹Á½‡ÒÂ½˜œ¹
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จุด เริ่มต น ของกลุ  มฝ า ยฝนเกิด จาก
ชลนิยา-นิสติ จันทะมาน สองสามีภรรยา
ที ่ ม องเห็ น คุ ณ ค า ของผ า ฝ า ยทอมื อ
ในทองถิน่ จึงรวมกลุม แมบา นทีม่ คี วาม
สามารถในดานการทอผา และตองการ
ใชเวลาวางหลังจากการทํานามาหา
รายไดเสริม โดยชลนิยาใชความรูใ นดาน
การตัดเย็บมาชวยกันกับกลุมแมบาน
คิดลายผาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ
ชุมชน เพื่อสรางความแตกตางใหกับ
ผลิตภัณฑของกลุม สวนนิสติ เขามาชวย
ดานการขายและการตลาด เพื่อสราง
โอกาสในการขายใหกับผาฝายทอมือ
จากกลุมฝายฝน ดวยการไปออกราน
จําหนายสินคาตามงานตางๆในทองถิ่น

นิสติ เลาวา“แนวคิดในการทําธุรกิจของเรา
คือคุณภาพตองมากอนเสมอ ดังนัน้ ผาทอ
ของเราจึงมีจํานวนจํากัด เพราะเราใช
ฝายคุณภาพดีและทออยางประณีตทุก
ผืน เราทํางานกับชืน่ ใจ บาย มิตรผล มา
ปนี้เปนปที่ 3 แลว นอกจากจะทําใหผา
ทอของเราเปนที่รูจักมากขึ้น ยังชวย
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกบั กลุม อีกดวย
อยางเวลามีลกู คาเขามาติดตอ พอทราบ
วาเราทํางานรวมกับชืน่ ใจ บาย มิตรผล
ก็อยากจะรวมงานกับเราดวยเชนกัน”
ชลนิยายังเสริมอีกวา “ชืน่ ใจ บาย มิตรผล
ทําใหเราไดพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
ไดเรียนรูพ ฤติกรรมของลูกคากลุม ใหมๆ
ทําใหเราสามารถผลิตสินคาทีต่ อบสนอง
ตอความตองการของพวกเขาได นั่น
หมายถึ ง ทํ า ให ร ายได ข องกลุ  ม เพิ ่ ม
มากขึ้นดวย”
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หลังจากบมเพาะความรูแ ละประสบการณ
จากการทดลองทําการเกษตรแบบทฤษฎี
ใหมดวยตนเองมากวา 13 ป ปรีชา
หงอกสิมมา และ ณัฐปวีย โชคธนาพร
คนรุนใหมที่ตองการนําความรูความ
สามารถทีต่ นมีมาพัฒนาบานเกิด จึงเกิด
เปน “วนพรรณการเดน” ศูนยเรียนรู
และฝกอบรมการทําเกษตรทฤษฎีใหม
แบบครบวงจรตั้งแตการบริหารจัดการ
พืน้ ทีก่ อ นปลูก ไปจนถึงการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรอย า งเครื ่ อ งสํ า อาง
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกลายเปนผลิตภัณฑ
ที่ชวยกระจายรายไดใหกับคนในชุมชน

ชุมชนช่ืนใจ - จังหวัดขอนแกน
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ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของวนพรรณ
การเดนไมเพียงแตใชสว นผสมเกือบ
ทัง้ หมดเปนออรแกนิค แตการผลิตทุกๆ
ขั้นตอนยังพิถีพิถันและใชวัตถุดิบ
คุณภาพดี เพื่อใหออกมาเปนเครื่อง
สําอางคุณภาพเยี่ยม ที่ปลอดภัยและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
ณัฐปวีย ผูรับหนาที่ถายทอดความรู
ดานการแปรรูปเครื่องสําอางที่เธอ
เชีย่ วชาญ กลาวถึงทีม่ าของผลิตภัณฑ
ทีเ่ ธอภาคภูมใิ จวา“เราเชือ่ วาสุขภาพทีด่ ี
นอกจากจะเกิดจากการบริโภคอาหาร
ทีด่ ตี อ รางกายแลว ยังรวมไปถึงการใช
ผลิตภัณฑทม่ี สี ว นผสมทีม่ าจากธรรมชาติ
ปลอดสารเคมีอกี ดวย เราจึงนําผลผลิต
ทีเ่ ราปลูกเองโดยไมใชสารเคมีมาแปรรูป
โดยใชนวัตกรรมทีท่ นั สมัยใหกลายเปน
ของใชในครัวเรือนและเครื่องสําอาง
เชน สบูน าํ้ มันธรรมชาติ แชมพูสระผม
ลิปบาลม เปนตน พืชสมุนไพรที่ถูกใช
เปนวัตถุดิบเหลานี้ไมเพียงแตเปน
อาหารเท า นั ้ น ยั ง มี ส รรพคุ ณ ช ว ย
ปกปองผิวพรรณ ชะลอความเสื่อม
ของรางกายไดอีกดวย”
“ตอนทํางานรวมกับทีมชืน่ ใจทําใหเรา
ไดสนุกไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑของ
เราเพื่อใหตอบสนองไลฟสไตลของ
ลูกคากลุม ใหมๆ เปนการเปดโอกาสให
เราไดยกระดับและพัฒนาตัวเอง ซึง่ ไดรบั
ผลตอบรับดีทาํ ใหเราภูมใิ จทีผ่ ลิตภัณฑ
ของเรามีคณุ ภาพเปนทีร่ จู กั และยอมรับ
ในวงกวางขึ้น” ณัฐปวียกลาว
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ชวยใหผิวกักเก็บความชุมชื่นไดนานขึ้น
เพราะมีสวนผสมของน้ำตาลเขมขน
ทั้งยังอุดมดวยวิตามินอีและเชียรบัตเตอร
ที่ชวยคงความสมดุล ใหผิวตามธรรมชาติ
ชวยฟนฟูผิวแหงกรานใหกลับเนียนนุม
เมื่อใชเปนประจำ
300 มิลลิลิตร

ราคา : 340 บาท

¼ÅÔµÀÑ³±ºÓÃØ§¼ÔÇ¡ÒÂ
สครับน้ำตาลขัดผิวกาย

ครีมถนอมมือและเล็บ

ชวยผลัดเซลลผิวเกาอยางออนโยน
ปรับสภาพผิวใหเรียบเนียนกระจางใส
มอบความชุมชื่นแกผิวดวยสารบำรุง
จากธรรมชาตินานาชนิด พรอมให
กลิ่นหอมออนๆชวนผอนคลาย

มีสวนผสมของน้ำตาลเขมขนชวยใหผิว
กักเก็บความชุมชื่นไดนานขึ้น เนื้อครีม
ซึมซาบเร็วไมเหนียวเหนอะหนะ
ชวยฟนฟูใหมือกลับเนียนนุมเมื่อใชเปน
ประจำ

200างมิ80ลลิลซม.
ิตร ยาว 180 ซม.
กว

80 มิลลิลิตร

ราคา : 210
360 บาท
บาท

ราคา : 180 บาท
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โลชั่นผสมน้ำตาล
สำหรับบํารุงผิวกาย

สินคาแบรนดชื่นใจ บาย มิตรผล

ผาฝายทอมือ

คละสี

กวาง 80 ซม. ยาว 180 ซม.
ราคา : 170 บาท

ผาคลุมไหลผาฝาย
ลายฉลุ

คละสี

ÊÔ¹¤ŒÒäÅ¿ŠÊäµÅ
กวาง 80 ซม. ยาว 180 ซม.
ราคา : 360 บาท
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ผาคลุมไหลผาฝาย
ลายลูกแกว

คละสี

กวาง 80 ซม. ยาว 200 ซม.
ราคา : 380 บาท

ซาย กระเปาอเนกประสงค
ขวา กระเปาคลองแขน
กระเปาอเนกประสงค

กระเปาคลองแขน

• ผลิตจากผากระสอบคุณภาพดี
ตกแตงดวยผาฝายทอมือเนื้อแนน
• หูหิ้วทําจากหนังเทียม รับน้ําหนัก
ไดดี สามารถใชคลองแขน หรือ
สะพายไหลได
• มีกระดุมแมเหล็ก และชองใส
ของดานใน

• ผลิตจากผาฝายทอมือเนื้อแนน
• ดานในซับดวยผาแคนวาส
• ใชซิปคุณภาพดี
• มีใหเลือก 5 ลาย

• ผลิตจากผาฝายทอมือเนื้อแนน
• ดานในซับดวยผาแคนวาส
มีชองใสของ
• มีกระดุมแมเหล็ก
• มีใหเลือก 5 ลาย

กวาง 5 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
สูง 12 นิ้ว

กวาง 2.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
สูง 4 นิ้ว

กวาง 4.5 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว
สูง 10.5 นิ้ว

กระเปาผากระสอบ

ราคา : 490 บาท

ราคา : 220 บาท

ราคา : 390 บาท
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สมุดปกผาฝายทอมือ

• สมุดปกผาฝายทอมือ
ลายตาราง
• ใชกระดาษถนอมสายตา
• มีริบบิ้นสําหรับใชคั่นหนา
• มีใหเลือก 5 สี

กวาง 5.8 นิ้ว ยาว 8.2 นิ้ว

ราคา : 220 บาท

ซาย กระเปาพี่นอง ไซส L
ขวา กระเปาพี่นอง ไซส M
กระเปาพี่นอง ไซส L

กระเปาพี่นอง ไซส M

กระเปาดินสอ

• เปนกระเปาทํามือทั้งใบ
• ผลิตจากผาฝายทอมือเนื้อแนน
ดานในถูกซับดวยผาชนิดเดียวกัน
• บุฟองน้ํากันกระแทกอยางดี
• ใชซิปคุณภาพดี
• เหมาะสําหรับนําไปใสโนตบุค หรือใชเปน
กระเปาสําหรับใสเอกสารประชุม
• มีใหเลือก 3 ลาย

• เปนกระเปาทํามือทั้งใบ
• ผลิตจากผาฝายทอมือเนื้อแนน
ดานในถูกซับดวยผาชนิดเดียวกัน
• ใชซิปคุณภาพดี มีหูสําหรับคลองมือ
• เหมาะสําหรับใสแท็บเล็ต
หรือใชเปนกระเปา travel kit
• มีใหเลือก 3 ลาย

• กระเปาดินสอผายีนส
ตกแตงดวยผาฝายทอมือ
ลายตาราง
• ดินสอไม 5 แทง
• มีใหเลือก 5 สี

กวาง 3 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว
กวาง 11 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
ราคา : 250 บาท

กวาง 8.5 น้ิว ยาว 11 นิ้ว
ราคา : 120 บาท

ราคา : 180 บาท
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ซาย ยาหมองสมุนไพรสูตรพริก
ขวา ยาหมองสมุนไพรสูตรเสลดพังพอน

ÊÔ¹¤ŒÒÊÁØ¹ä¾Ã
ยาหมองสมุนไพร
สูตรพริก

ยาหมองสมุนไพร
สูตรเสลดพังพอน

ใชทาบริเวณที่มีอาการ หรือใชสูดดม
เพื่อแกวิงเวียนศีรษะ มีสรรพคุณ
ชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือด
คลายเสน ชวยบรรเทาอาการปวดของ
กลามเนื้อและขอ บรรเทาอาการปวดเขา
ลดอาการฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก

ใชทาบริเวณที่มีอาการ หรือใชสูดดม
เพื่อแกวิงเวียนศีรษะ มีสรรพคุณ
ชวยถอนพิษ แกพิษแมลงสัตว
กัดตอยและบรรเทาอาการคัน
ลดอาการอักเสบ บวม

50 กรัม

50 กรัม

ราคา : 90 บาท

ราคา : 90 บาท
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ยาดมสมุนไพร

ใชสูดดมชวยใหรูสึกสดชื่น
ผอนคลาย บรรเทาความ
เครียด อาการวิงเวียน
หนามืดตาลาย เปนหวัด
คัดจมูก

20 กรัม

ราคา : 90 บาท

ซาย สูตรฝาง-ทานาคา-วานนางคํา
ขวา สูตรเปลือกมังคุด
น้ํามันวาน

ใชทาแกฟกช้ําดําเขียว
แกปวดเมื่อยเสนเอ็นและขอ
หรือใชสูดดมแกวิงเวียน
เปนหวัดคัดจมูก

15 มิลลิลิตร

ราคา : 90 บาท

สบูน้ํามันธรรมชาติ
สูตรฝาง-ทานาคา-วานนางคํา

สบูน้ํามันธรรมชาติ
สูตรเปลือกมังคุด

ชวยยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย ชวยปรับผิว
ใหกระจางใส ลดร้ิวรอยและชวย
คงความออนเยาวใหกับผิวดวย
สารตานอนุมูลอิสระ เมื่อใช
ทําความสะอาดผิวกายเปนประจํา
ทุกวัน

ชวยลดอาการอักเสบ และยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุทำให
เกิดสิวชวยลดผดผื่นคันและขจัด
กล่นิ กายไดดเี มือ่ ใชทาํ ความสะอาด
ผิวกายเปนประจําทุกวัน

200 กรัม

200 กรัม

ราคา : 180 บาท

ราคา : 180 บาท
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ลิปบาลมน้ํามันมะพราว

มีสวนผสมของน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์ ชวยบํารุงริมฝปาก
แหงแตกใหเนียนนุมชุมชื่นเมื่อใช
เปนประจํา

4.25 กรัม

ราคา : 120 บาท

ซาย บาลมหอม กลิ่นมะกรูด
ขวา บาลมหอม กลิ่นลาเวนเดอร
บาลมหอม
กลิ่นมะกรูด

บาลมหอม
กลิ่นลาเวนเดอร

ใชดมเพื่อชวยผอนคลาย
ใหความรูสึกสดชื่น
กระปรี้กระเปรา

ใชดมเพื่อชวยใหผอนคลาย
บรรเทาความเครียด

30 กรัม

30 กรัม

ราคา : 120 บาท

ราคา : 120 บาท
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เซ็ตของขวัญ
ชุมชนชื่นใจ

ภายในกลองไมสีน้ําเงินขนาดใหญ
ประกอบดวย
• สบูน้ํามันธรรมชาติ
• บาลมหอมสมุนไพร
• ลิปบาลมน้ํามันมะพราว
• น้ํามันวาน
• สครับน้ําตาลขัดผิวกาย
• โลชั่นผสมน้ําตาลสําหรับ
บํารุงผิวกาย
• ครีมถนอมมือและเล็บ

ภายในกลองไมสีน้ําเงินขนาดกลาง
ประกอบดวย
• สบูน้ํามันธรรมชาติ
สูตรฝาง-ทานาคา-วานนางคํา
• สบูน้ํามันธรรมชาติ
สูตรเปลือกมังคุด
• บาลมหอมสมุนไพรกลิ่นมะกรูด
• บาลมหอมสมุนไพร
กลิ่นลาเวนเดอร
• ลิปบาลมน้ํามันมะพราว
• น้ํามันวาน

ราคา : 1,800 บาท

+ กระเปาผากระสอบ

ราคา : 2,200 บาท

สินคาแบรนดชื่นใจ บาย มิตรผล

เซ็ตของขวัญชื่นใจ
เอ็กซคลูซีฟ

ราคา : 1,350 บาท

+ กระเปาผากระสอบ

ราคา : 1,750 บาท

เซ็ตของขวัญ
ชาวไรชื่นใจ

เซ็ต Stationary

ประกอบดวย
• สครับน้ําตาลขัดผิวกาย
• โลชั่นผสมน้ําตาลสําหรับ
บํารุงผิวกาย
• ครีมถนอมมือและเล็บ

ภายในกระแตบไมไผสาน
ประกอบดวย
• สมุดปกผาฝายทอมือ
สีเขาชุดกันกับกระเปาดินสอ
• ดินสอไม 5 แทง
• มีใหเลือก 5 สี

ราคา : 850 บาท

ราคา : 650 บาท
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