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เครื่องหอมเมืองสระแกว

  ประวัติความเปนมา

 วสิาหกิจชมุชนเคร่ืองหอมเมืองสระแกว ตัง้อยูบานเลขที ่ 543 ถนนสวุรรณศร
ต.ทาเกษม อ.เมอืง จ.สระแกว โดยมคีณุออยทพิย จาํจด เปนประธานกลุม ไดสบืทอด
การทาํเครือ่งหอม มาจากบรรพบุรษุ และผูมอีงคความรูภมูปิญญาในทองทีจ่งัหวดั
สระแกว กาํเนดิเดมิเครือ่งหอมนัน้มมีาแตบรรพกาลสูปจจบุนั จงัหวดัสระแกวนั้น
เปนเมอืงชายแดนเบ้ืองบูรพา ไดรบัอารยธรรมสวนใหญมาจากขอมโบราณซ่ึงสมยั
พระเจาชัยวรมันที่ 4 และที่ 7 พระนางอัปสราหรือสนม นางในและกษัตริย
ตางกน็ยิมใชเครือ่งหอม และสมนุไพรในการประทินผวิดวยแรงบนัดาลใจ ของกลุม
และทองถิ่นที่ตองการสรางงานสรางอาชีพ เพ่ือใหเกิดรายไดในชุมชน จึงได
รวบรวมภูมปิญญาในจดุนี ้และประกอบกับวตัถดุบิทีห่าไดงายในทองถ่ิน จงึไดเกดิ
การรวมตัวดาํเนนิกจิกรรมเคร่ืองหอมสมุนไพร จนกระทัง่วนัที ่19 กนัยายน 2545 
ไดมีการรวมตัวในรูปแบบกลุมสตรีสหกรณเครื่องหอมเมืองสระแกว และตอมา
ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองหอมเมืองสระแกว 
วันที่ 24 ตลุาคม 2550 ประกอบดวยสมาชกิ 25 คน สมาชิกสมทบ 29 คน ผูสงูอาย ุ
32 คน สมาชิกเครือขาย 15 คน
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  โครงสรางบรหิารงานกลุม

 1. นางออยทพิย  จาํจด ประธาน
 2. นางพมิพทอง  บญุทองนุม  รองประธานฝายบรหิาร
 3. นายสุรชาต ิ มัน่ศร ี รองประธานฝายขาย
 4. นางสคุน  ศรเีพชร เหรญัญกิ
 5. นางอรญัญา  โพธ์ิบดุด ี ฝายบญัชี
 6. นางสาวพนติา  จาํจด ฝายออกแบบ
 7. นางสาววลัยา  ปองเพยีร หวัหนาฝายผลติ
 8. นางสาววาธิตตา  ศริเิพชร   ฝายทะเบยีน/ขอมลู
 9. นางฐาปณีย  อนิทรจนัดา   ฝายศลิปหตัถกรรม
 10. นางสาวณฐัพชัร  เวียงจนัทร เลขานกุาร
 11. นางสาวราตรี  จนัทคณุ หวัหนาฝายสโตรสนิคา
 12. นางสาวเมธาพร  โนนม ี    ฝายขาย
 13. นางมาล ี หนูจกัร       ฝายขาย
 14. นางณฐัภสัสร  ผดุงเจรญิ   ฝายขาย
 15. นายสมยั  หวานเหนือ    ฝายประชาสัมพนัธ
 16. นางบญุเลศิ  แดงมะณี   ฝายประชาสมัพนัธ
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  จดุเดนของผลิตภณัฑ

 สมนุไพร เปนสิง่ท่ีมอียูคูกบัคนไทยมาต้ังแตอดตีมายาวนานกวา 1000 ป ได
มกีารนาํสมนุไพรมาใชบาํบดัรกัษาโรค ทัง้ดานการดแูลสขุภาพรางกายผิวพรรณ และ
เสนผมดวยกรรมวิธกีารตางๆ และกรรมวิธกีารประยุคภายใตเทคโนโลยีทีท่นัสมยั 
ทาํใหสะอาดปลอดภัยจงึทําใหเกดินวตักรรมใหมๆ กบัภมูปิญญาไทย วสิาหกจิชมุชน
เครือ่งหอมเมืองสระแกวจงึไดนาํวานและสมนุไพรชนดิตางๆ ทีม่สีรรพคณุโดดเดน
เฉพาะตัว ที่เปนเอกลักษณที่มีอยูในทองท่ีจังหวัดสระแกว มาผลิตพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ เครือ่งหอมตางๆ

  วสิยัทศัน

 ผลติสนิคาด ี มคีณุภาพ สบืสานภมูปิญญาทองถิน่ สูการพึง่พาตนเองอยาง
ยัง่ยืนจากระดับรากหญาสูสากล
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  วตัถปุระสงค

1. เพือ่ใชทรพัยากรและวัตถดุบิทีม่อียูในทองถิน่ใหเกดิประโยชนสงูสดุและย่ังยนื
2. เพ่ือการรวมกลุมและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน ทัง้ระดับทองถิน่และระดับ
จงัหวดั
3. เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูแบบบูรณาการ และสรางเปนศูนยประสานงาน
ทางการตลาดเพ่ือกอใหเกดิการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
4. เพ่ือเปนการสงเสรมิการใชภมูปิญญาทองถิน่ในชมุชนไดมาตรฐานสูสากล

  การพฒันาเพิม่ศกัยภาพของกลุม

1. อบรมสมาชิกในการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑโดยประสานงานภาครัฐและ
หนวยงานทีเ่ก่ียวของ
2. จดัทาํโครงการฝกอบรมผูนาํสมาชกิกลุม โดยประสานงานภาครัฐและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ
3. การขอมาตรฐานสินคาตางๆเชน ผนช.การเขาคัดสรรคสินคา OTOP เพื่อยก
ระดบัสนิคา
4. การกาวเขาสู SME ในการอบรมเทคนิคการขาย
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  การสนบัสนนุจากหนวยงานภาครฐัและเอกชน

 วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว ไดดําเนินงานเปนองคกรกลุมโดย
การลงทุนและรวมดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ที่จะสงผลเอื้อใหเกิดผลสําเร็จ เชน 
ดานเงนิทนุ ตวัผลติภณัฑ การบรรจุภณัฑ การตลาด จงึไดประสานงานเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานราชการของภาครัฐ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร, ธนาคารไทยพาณิชย, เปนเงนิทนุในการดําเนินงานกจิกรรมกลุม 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร พัฒนาชุมชนจังหวัด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร สนบัสนุนสงเสรมิดานความรูในสวนทีเ่กีย่วของในดาน
การบรรจุภัณฑรวมถึงดานการตลาดทั้งภายในและตางประเทศรวมถึงขอการ
สนบัสนนุหนวยงานภาคเอกชนดานสือ่แขนงตางๆ

  แผนการดาํเนินงานภายในระยะยาว

1. พฒันาศกัยภาพสนิคาใหเกดิมาตรฐานสูสากลในการสงออก
2. รางกฎระเบียบดานสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสมาชิกเพื่อใหเกิดความ
ยัง่ยนื
3. รวบรวมขยายพันธุจัดตั้งแปลงสมุนไพรที่ใชในการทําผลิตภัณฑเพื่อเปนแหลง
เรยีนรู
4. ปรบัปรงุศนูยวสิาหกจิชุมชนเพ่ือใชในการประสานงานและพัฒนาเปนแหลงเรยีนรู
5. เปดขายหุนใหกับบุคคลภายนอกเพ่ือเปนการระดมทุนในการดําเนินงาน
กิจการกลุม
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  กจิกรรมเพ่ือสงัคม

1. รบัซือ้วตัถดุบิการผลติและการจางงานเพ่ือใหเกดิรายไดในชมุชน
2. กจิกรรมการถายทอดความรูและภมูปิญญาเปนศูนยกลางแหลงเรยีนรูผูทีส่นใจ
3. กจิกรรมสนบัสนนุใหความรวมมอืภาคองคกรเอกชนและหนวยงานภาครฐัทีข่อรบั
การสนับสนนุในการเผยแพรและถายทอดภูมปิญญา
4. กจิกรรมสาธารณะประโยชนและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ตวัอยางการสาธิตทาํสบูจากขมิน้ชนั โครงการฝกอบรมอาชีพและ
พฒันาศกัยภาพสตรี ตาํบลสระขวัญ อาํเภอเมืองสระแกว จงัหวดัสระแกว

  การคดัเลอืกสมุนไพรทีใ่ชในการผลิต 

 สมุนไพรที่นํามาทําเครื่องหอม จะตองมีอายุตามที่ตองการจึงจะใหคุณคา
ที่ยามากที่สุด เชน ขมิ้นชันและไพลตองมีอายุ 1 ปขึ้นไป,หนอนตายยากจะตอง
มีอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป เปนตน
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 ในการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือเปนสวนประกอบของเคร่ืองหอมนั้น ถือไดวามี
ความสําคัญยิ่งในการทําผลิตภัณฑตางๆ เพราะสมุนไพรที่ใชบางชนิดไมไดมีทั้งป 
จะมเีปนฤดกูาล จงึตองมกีารแปรรูปและเกบ็รกัษาไวใชในการผลติและข้ันตอนการ
แปรรูปสมุนไพรตองสะอาด, ปลอดภัย และที่สําคัญตองคงคุณคาทางสมุนไพร
ตัวนั้นๆไวมากที่สุด เพื่อการผลิตเครื่องหอมจะไดมีคุณภาพโดยแยกวัตถุดิบที่
แปรรปูแลวไวใชในรปูแบบท่ีตางกัน

  การจําแนกรูปแบบนาํวตัถดุบิเพือ่นาํไปแปรรูปพฒันาเปนผลติภณัฑ

1. รปูแบบผงบดละเอียด นาํไปผลติเขาเปนสวนผสมผลติภณัฑ
 1.1 ธปูหอม
 1.2 กาํยานหอม
 1.3 กอนนํา้นมไพลขดัผวิ

2. รปูแบบสกัดนํา้มนั นาํไปผลติเขาเปนสวนผสมผลติภณัฑ
 2.1 มาสสาจ บาลม (ยาหมอง)
 2.2 นํา้หอม
 2.3 ชดุดูแลเสนผม
 2.4 เกลอืหอม, เกลอืขดัผิว

3. รปูแบบห่ันฝอยละเอยีดตากแหง นาํไปผลิตเขาเปนสวนผสมผลิตภณัฑ
 3.1 ลกูประคบ
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  ขัน้ตอนการสาธติสกดัสมนุไพร

วสัดอุปุกรณในการสาธติ
 1. เตาไฟฟา, หมอ, ไมพาย
 2. อุปกรณการหั่น มีด - เขียง
 3. นํ้ามันมะพราวรีไฟร
 4. สมนุไพรตางๆ ทีใ่ชในการสกัด เชน 
    หนอนตายหยาก, ผิวมะกรูด, 
    ใบมะกรูด, ขมิ้นชัน, ไพล

ขัน้ตอนการสกดัสมนุไพร
 การสกัดนํ้ามันวานสมุนไพรจากหนอนตายหยาก มีสรรพคุณในการฆาเชื้อ
แกโรคผิวหนัง ผื่นคันตามรางกายและผิวหนังอักเสบ ทั้งยังยับยั้งชวยฆาหิด, เหา
จึงเหมาะแกการนํามาเปนสวนประกอบในการสกัดนํ้ามัน เพื่อนํามาทําตัวยาเปน
เคร่ืองหอมชนิดตางๆ เชน สบู, กลุมบํารุงเสนผมบํารุง, กอนขัดผิว
 1. นําสมุนไพรที่เตรียมไวประกอบไปดวย หนอนตายหยาก, ผิวมะกรูด, 
ใบมะกรูด, ขมิ้นชัน (พันธุแดงสยาม), ไพล มาลางทําความสะอาด
 2. นําสมุนไพรที่เตรียมไวมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ทีละอยาง อยางละเทาๆ กัน
 3. นํานํ้ามันมะพราวรีไฟรที่เตรียมไว มาเทใสหมอประมาณ 1 ลิตร ตั้งไฟ
ใหรอน (ใชไฟขนาดกลาง)
 4. นําสมุนไพรที่หั่นเตรียมไวเทใสหมอ
 5. เคี่ยวไฟออนๆประมาณ 8 ชั่วโมง
 6. พักทิ้งไวใหเย็น
 7. กรองดวยผาขาวบาง
 8. บรรจุใสขวดไวใชเปนสวนผสมทําเครื่องหอมและผลิตภัณฑอื่นตอไป
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  การสาธติทาํสบูจากสารสกัดนํา้มนัวานสมนุไพร

วสัดอุปุกรณในการผลติ
1. ชดุเตาไฟฟา,หมอ 
2. กลเีซอรีน
3. หวัน้ําหอม  
4 .นํา้มนัวานสมนุไพรสกดัจาก
หนอนตายหยาก, ไพล, ขมิน้, ผวิมะกรดู
5. นํา้ผึง้   
6. แมพมิพสบูกอน

ขัน้ตอนการทาํสบูกอน
1. ตุนกลเีซอรีนในหมอ ประมาณ 30นาที โดยใชไฟระดบักลาง
2. นาํสวนผสมกลเีซอรนีนํา้ผสมลงไป กบักลเีซอรนีทีตุ่นไว
3. นาํสวนผสมชนิดอืน่ๆเชน นํา้มนัวานสมนุไพรสกดั, นํา้ผึง้, สารกนัเสีย และหวันํา้หอม 
ผสมลงไปหมอตุน
4. คนสวนผสมตางๆใหเขากัน เทสบูผสมแลวลงไปในแมพิมพที่เตรียมไวปลอยทิ้งไว
ใหแข็งตัว เวลาประมาณ 30 นาที แกะออกจากแมพิมพ แลวบรรจุหีบหอเพื่อ
กันความชืน้และบรรจกุลอง
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ตวัอยางการบรรจสุบู

  รปูแบบกลุมผลิตภณัฑและราคาจาํหนาย

กลุมบาํรงุเสนผม
1. ครมีสมนุไพรหมักผม ขนาด 100 กรมั
ราคา 180 บาท
2. เซรัม่บาํรงุเสนผม ขนาด 30 ml.
ราคา 195 บาท 
3. นํา้มนัหมกัและบาํรงุเสนผม
วานไพร 30 ml. ราคา 100 บาท
4. นํา้มนัหมกัผม 1 ขวด ราคา 250 บาท

1

3

2

4
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กลุมถนอมผิวกอนนํา้นมไพลใยบวบ
1. นํา้มนัไพลใยบวบขัดผวิ 1 ชดุ 
ราคา 290 บาท
2. เกลอืสมนุไพรขดัผวิ 1 ขวด 
ราคา 150 บาท
3. สบูเหลวสมุนไพรผสมเม็ดสครบั 1 ขวด 
ราคา 180 บาท
4. สบู 1 กอน ราคา 70 บาท

กลุมผอนคลายบรรเทาอาการปวดเม่ือย
1. วานไพลมาสสาจ (ยาหมอง)
 ขนาด 210 กรมั  ราคา 250 บาท
 ขนาด 60   กรมั  ราคา 100 บาท
 ขนาด 20   กรมั  ราคา 60   บาท
2. แคนตาลปูมาสสาจ (ยาหมอง)
 ขนาด 210 กรมั  ราคา 250 บาท
 ขนาด 60   กรมั  ราคา 100 บาท
 ขนาด 20   กรมั  ราคา 60   บาท
3. ตะไครมาสสาจ (ยาหมอง)
 ขนาด 210 กรมั ราคา 250 บาท
4. ลกูประคบสมุนไพร 1 ลกู ราคา 60 บาท
5. นํา้มนันวดตัว 1 ขวด ราคา 180 บาท

1

3

2

4

1

2

3

4 5
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กลุมนํา้หอม
1. ขนาด 85 ml ราคา 195 บาท
   ขนาด 40 ml ราคา 250 บาท
2. นํา้หอมตดิรถยนต 1 ชิน้

กลุมกาํยานหอม
-  กาํยานกลองละ 70 บาท
-  ชดุกระเชา ชดุละ 1,500 บาท
-  ชดุหาบคูละ 500 บาท
-  ชดุกลองตลบัละ 800 บาท
-  ชดุถาดกลมชุดละ 280 บาท

  ชองทางการจดัจาํหนาย

 การจดัจาํหนายของกลุมเนนการวางจาํหนายหนารานทีศ่นูยวสิาหกจิชมุชน
เคร่ืองหอมเมืองสระแกวท่ียงัไมเปนทีรู่จกัของคนท่ัวไปจึงอาศัยชองทางการจัดจําหนาย
ในทางส่ือตางๆ เชน ทาง LINE และ Facebook การออกรานจดัจาํหนายการแสดง
สนิคาระดบัภมูภิาคและระดับประเทศ
 การออกรานสาธติและจาํหนายสนิคาในโครงการ เรือ่งเลาทีเ่ชงิเขาตามรอยพอ
สานตอโครงการหลวง ปราจนีบรุ ี- สระแกวและในโครงการตางๆ
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  ตวัอยางเครือ่งมอืทีใ่ชในการผลิตเครือ่งหอม

 เครื่องมือที่ผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่จะมาทําเครื่องหอมนั้น ตองสะอาด 
ปลอดภัยและทันสมัย เพื่อใหไดผลิตภัณฑเครื่องหอมที่มีคุณภาพและคงรักษา
สรรพคุณทางยาสมนุไพรใหไดมากทีส่ดุ

  ตวัอยางวตัถดุบิสารเคมีทีใ่ชในการผลิต

 วตัถดุบิทีน่าํมาใชประกอบในการผลิตเครือ่งหอมนัน้ ถอืไดวามคีวามสําคัญมาก
เปนปจจัยหลักในการผลิตเครื่องหอมและผลิตภัณฑชนิดตางๆ ที่ใชจะทําใหตัว
ผลิตภัณฑทุกชนิดมีลักษณะตามที่ผูผลิตตองการ เชน พิมเสน เมนทอล การบูร 
หัวนํ้าหอม กรีเซอรีน ผงฟอง นํ้ามันสกัดสมุนไพรชนิดตางๆ 

ขอมลูตดิตอวสิาหกจิชมุชนเครือ่งหอมเมืองสระแกว
ที่ตั้งกลุม  543 ถ.สุวรรณศร ต.ทาเกษม อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว
โทรศัพท  08-2211-2399, 08-1915-2095
ID LINE:  0819152095
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/tummadeesk
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