สารจากอธิบดี
“Unseen Shopping Districts 2017” เล่มนี้ นำ�เสนอเรื่องราวและความเป็นมาเกี่ยวกับการผลิต
สินค้าแฟชั่นทั้งเสื้อผ้า  เครื่องนุ่มห่ม เครื่องหนังและรองเท้า  ผ่านมุมมองของปราชญ์ชาวบ้านในยุคบุกเบิก
มาสูน่ กั ออกแบบรุน่ ใหม่ในยุคปัจจุบนั โดยคัดเลือก 2 ย่านการค้าทีม่ คี วามสำ�คัญ ได้แก่ ย่านการค้าเครือ่ งหนัง
ในกรุงเทพมหานคร และย่านการค้าผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร เพือ่ สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรม
แฟชัน่ ไทย ทีย่ งั คงรักษากลิน่ อายและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยได้จวบจนวันนี้
ย่านการค้าเครือ่ งหนังในกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งต้นนา้ํ ทีค่ รบวงจร มีวตั ถุดบิ หลากหลายให้เลือกสรร
อีกทั้งเป็นแหล่งกลางนํ้าที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงเป็นแหล่ง
ปลายนา้ํ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั ความสำ�เร็จในวงการธุรกิจเครือ่ งหนังของประเทศไทย
ย่านการค้าผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งผลิตผ้ามัดย้อมที่ได้สีธรรมชาติจากพืชผลพื้นถิ่น
ถักทอร้อยเรียงแนวคิดของผู้นำ�ชุมชนเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมลงบนผืนผ้าโดยการนำ�วัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาติมารังสรรค์จนทำ�ให้ผ้าแต่ละผืนต่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งแนวความคิดด้านการรักษา
สิง่ แวดล้อมในกระบวนการผลิตทีป่ ราศจากสารเคมี ประกอบกับอุดมการณ์ในการพัฒนาและสานต่อภูมปิ ญ
ั ญา
ของคนรุ่นหลังได้สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้แก่คนในชุมชน จนปัจจุบันจังหวัดสกลนครถูกขนานนาม
ว่าเป็น “เมืองแห่งผ้าคราม” ดังนัน้ คุณอาจเป็นอีกคนหนึง่ ทีห่ ลงใหลและรักในภูมปิ ญ
ั ญาไทยเมือ่ ได้สมั ผัสกับ
เรือ่ งราวจากหนังสือเล่มนี้
นายพสุ โลหารชุน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Message from the Director-General
This book, Unseen Shopping Districts 2017, offers stories and backgrounds behind the productions
of fashionable items, clothing, leather goods, and shoes through accounts of local gurus, from pioneering
generation to young designer generation by selecting two significant commercial districts in Thailand.
These are leather district in Bangkok and indigo district in Sakon Nakhon, which reflect capability of Thai
fashion industry that still maintain Thai identity and local touches.
Leather district in Bangkok is major force in mobilizing the development of Thai fashion industry. It is
a comprehensive upstream source with variety of materials. It also is part of midstream industry that helps
create SMEs. And in the same time it has created major success at downstream level for the prosperity
of leather goods business in Thailand.  
Indigo district in Sakon Nakhon is key source for natural dyed indigo from local plant. Every item has
one of a kind quality with unique identity. They also shared concept concerning environment through
non-chemical production process and the ideology that the new generation upholds to develop and
preserve their local wisdoms in order to create better living standard. This made Sakon Nakhon, “The Land
of Indigo”. I hope that the stories in this book will convince you to be part of those who are passionate and
share the love in Thai local wisdoms.
							
Mr. Pasu Loharjun
Director-General,
Department of Industrial Promotion

ย่านการค้า
เครื่องหนังในกรุงเทพฯ
กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

เครื่องหนังไทย
มนุษย์เรานำ�หนังสัตว์มาทำ�เป็นเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ในชีวิตประจำ�วันที่เรียบง่าย  
ด้วยวิธีการผลิตอย่างง่าย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า และนำ�ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมาใช้ในการทำ�สงคราม
เครื่องดนตรี ก่อนมาสู่ยุคของการทำ�ปศุสัตว์ควบคู่กับการทำ�การเกษตร ที่ทำ�ให้มีการนำ�หนังสัตว์มาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์และของใช้ต่างๆ มากขึ้นตามความต้องการ  ความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน
ความสามารถของช่าง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
ในประเทศไทย หนังสัตว์ถูกนำ�มาใช้งานตั้งแต่ในอดีต ก่อนพัฒนาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแบบครบวงจร
ประกอบด้วย “อุตสาหกรรมต้นนํ้า” หมายถึงธุรกิจปศุสัตว์ “อุตสาหกรรมกลางนํ้า”
หมายถึงธุรกิจฟอกหนัง และ “อุตสาหกรรมปลายนํ้า” ซึ่งก็คือธุรกิจค้าหนังและผู้ผลิตสินค้า
เครื่องหนังเพื่อจำ�หน่าย  ทั้งหมดสร้างวงจรให้อุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทยมีศักยภาพ
ในการเติบโตไปได้อีกมาก

BANGKOK
The Heart of Leather Goods
The History of

Thai Leather Goods
Humans have been using leather as clothing such as tops and shoes and also using leather as
parts of daily utensils. Leather has been applied in many fields ranging from warfare to musical
instruments. Humans started to involve in livestock and agricultural plantation that led to how they
have processed leather into various goods. More and more items were created from their creativity,
craftsmanship, and technological advancement.
In Thailand, leather has been used since long time ago. It has been developed through local
wisdoms and continuously improved capability to produce all sorts of leather goods. These include
upstream industry like livestock, midstream industry like tannery, and downstream industry like
leather goods production and distribution. This full cycle of leather industry in Thailand has been
very capable and still has more rooms to grow in the future.

ตำ�นานแห่งวงการเครื่องหนัง

หากพูดถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจหนังของไทย อาจต้องย้อนไปเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว
เริ่มจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตส่งขายไปยังสิงคโปร์และประเทศเพื่อนบ้าน
จนเริ่มมีการพัฒนาแบรนด์ของตัวเองในระยะต่อมา พัฒนาการเหล่านี้สะท้อน
จากแบรนด์เครื่องหนังต่างๆ ที่เติบโตขึ้นตามแต่ละยุคแต่ละสมัย
ลองมาดูว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่เป็นตำ�นานแห่งวงการ

The Legend of Thai Leather Goods
Thailand’s leather goods business started around 40 years ago
when Thai producers supplied and exported their products to Singapore
and other neighboring countries. Later, it was evolved into brands. This
evolution reflects in each brand’s development through each era.
Here are some of Thailand’s outstanding leather goods brands.

Taywin

ผู้ผลิตรองเท้าหนัง
ของไทย
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เมือ่ พูดถึงแบรนด์รองเท้าแบบ
ลำ � ลอง สวมสบาย แบรนด์ ดั ง
ในตำ � นานเครื่ อ งหนั ง เมื อ งไทย
จะต้องมี “เทวินทร์” เป็นหนึ่งใน
นั้ น ย้ อนกลั บไปเมื่ อ 40 ปี ก่อ น
เทวินทร์เริ่มมีชื่อเสียงจากการเปิด
ตัว “รองเท้าส้นตึก” และการสร้าง
แบรนด์ในสยามสแควร์ และร้าน
เทวินทร์สาขาแรกก็เริม่ ต้นขึน้ ทีน่ นั่
คุณนรี พงษ์ทวีวิรัตน์ ทายาทรุ่นที่
สองของเทวินทร์ เล่าถึงกิจการที่
คุณสุรศักดิแ์ ละคุณนิตยา พงษ์ทวีวิ รั ต น์ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ข องเธอ
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ .ศ. 2520   ว่ า
เทวิ น ทร์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก จากฝี มื อ ใน
การตั ด เย็ บ อย่ า งดี เ ยี่ ย ม ด้ ว ย
เทคนิ ค พิ เ ศษ การเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ
จากโรงงานฟอกหนังคุณภาพ ที่
ทำ�ให้คงทนและมีความคุ้มค่าจึง
ทำ � ให้ มี ลู ก ค้ า ประจำ � ทั้ ง ชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจาก
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลียและ

จีนจากการบอกแบบปากต่อปาก
จนกระทั่ ง กลายมาเป็ น ของฝาก
ที่ทุกคนต้องซื้อ และแม้ปัจจุบัน
จะมีแบบรองเท้าใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่ อ งเพื่ อ จำ � หน่ า ย แต่ ร องเท้ า
แตะลำ�ลองดั้งเดิมของเทวินทร์ก็
ยั ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ผู้ ชื่ น ชอบและ
ติ ด ใจในคุ ณ สมบั ติ ที่ ส วมสบาย
และคงทนไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ทำ�ให้
เรายังเห็นแบบรองเท้าที่ประสบ
ความสำ�เร็จเมื่อหลายสิบปีที่ผ่าน
มา วางอยู่บนชั้นจำ�หน่ายรองเท้า
ของเทวินทร์จวบจนทุกวันนี้ จาก
การเดินทางร่วมกับครอบครัวไป
ดูกิจการในต่างประเทศตั้งแต่เด็ก
และมี โ อกาสได้ พ บกั บ ดี ไ ซเนอร์
ชาวอิ ต าลี ร วมถึ ง ไปสำ � รวจร้ า น
รองเท้าในยุโรปมาโดยตลอดจน
เมื่ อ คุ ณ นรี ต้ อ งเข้ า มารั บ ช่ ว งต่ อ
กิ จ การ จึ ง ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ศึกษาเพิ่มเติมด้านการทำ�รองเท้า
ทีป่ ระเทศอังกฤษ เพือ่ ศึกษาระบบ

การทำ�งานในระดับสากล เป็นการ
เตรียมพร้อมสำ�หรับการต่อยอด
ธุรกิจในอนาคต ปัจจุบันแบรนด์
เทวินทร์ผลิตรองเท้าหนังภายใต้ชอื่
“เทวินทร์แอนด์พอโดพีดิสท์” ซึ่ง
พัฒนาสินค้าต่อเนื่องจากแบรนด์
ดั้งเดิม และยังคงรักษามาตรฐาน
การผลิ ต และฝี มื อ ช่ า งคุ ณ ภาพ
ผนวกกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น
สมั ย รวมทั้ ง ขยายตลาดสู่ ก ลุ่ ม
ลู ก ค้ า ต่ า งจั ง หวั ด ด้ ว ยการเพิ่ ม
สาขาและเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ในการจำ�หน่ายอีกด้วย
118/43 ซอยลาดพร้าว41
ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
0 2939 8667 8
www.facebook.com/TaywinShoes
www.taywinsiam.com

Thailand’s Leather
Shoes Producer

Taywin is certainly one
of casual shoes brands that
people think of when talking
about Thai footwear. Forty
years ago, Taywin began
building reputation with wedge
shoes at their first shop on Siam
Square. Naree Pongtaveevirat,
the second generation owner,
talked about how her parents
Surasak and Nittaya started this
shop in 1977 that Taywin was
well-known from its fine cutting,
special techniques, and quality
leather, which make their shoes
durable and worth their price.
The regular customers are both
Thais and foreigners, especially
those from the Middle East,
Australia, and China who learn
about Taywin through words
of mouth. These customers
choose Taywin’s shoes as one

of Thai souvenir items that they
bring back home. Nowadays,
there are numerous styles
available but Taywin’s original
design sandal is still on shelf
and very popular. Customers
love how it is comfortable and
long-lasting.  
Since her young age Naree
has traveled with her parents
to learn about shoes business
in other countries. She had
the opportunity to meet with
Italian designers and surveyed
shoes stores all around Europe.
When her parents handed
business to her. She decided
to have a formal study in
shoes making in the U.K.
to learn about international
standard of the business for her
brand’s future.  
Taywin currently produces
leather goods under brand,
Taywin & Podopedist, with
more advanced products from
the originals. However, they still
maintain the same production
standard and skillful shoemakers,
together with the use of modern
technology. The brand also
expands its market to other
provinces with more branches
and increases sales channel
through online platform.
118/43 Ladprao Soi 41,
Ladprao Road,
Chankasem sub-district,
Chatuchak district,
Bangkok 10900
0 2939 8667 8
www.facebook.com/TaywinShoes
www.taywinsiam.com
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Jacob

กระเป๋าหนังระดับตำ�นาน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

นั บ เป็ น แบรนด์ สิ น ค้ า เครื่ อ ง
หนั ง ที่ มี ป ระวั ติ ย าวนานทั้ ง ยั ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ โ ลก
สำ�หรับแบรนด์สนิ ค้าจาคอบ (Jacob)
ทีโ่ ดดเด่นเรือ่ งสินค้าเครือ่ งหนัง  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2482 ในช่วงที่เกิด
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง โดยคุ ณ
สุทิน เทพชาตรี ผู้ก่อตั้ง ที่ลาออก
จากโรงเรียนในวัย 19 ปีหลังจาก
ที่ คุ ณ แม่ เ สี ย ชี วิ ต เพื่ อ ช่ ว ยคุ ณ
พ่อทำ�ธุรกิจค้าขายสิ น ค้ าเสื้ อผ้ า 
ต่อมาจึงเริ่มทำ�ธุรกิจผลิตเครื่อง
หนั ง กั บ น้ อ งชาย โดยมี ก ระเป๋ า
เอกสารแบบเรียบ เป็นสินค้าหลัก
ตามความนิ ย มของชาวญี่ ปุ่ น ที่
เข้ามาในประเทศไทยในยุคสมัย
นั้ น และผลิ ต สิ น ค้ า หนั ง เรื่ อ ย
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มาโดยยั ง ไม่ มี แ บรนด์ สิ น ค้ า มา
นานราว 10 ปี   ก่อนปรับเปลี่ยน
แนวคิดมาเริ่มสร้างแบรนด์ เพื่อ
สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และตอบ
โจทย์ลูกค้าที่นิยมสินค้าจากต่าง
ประเทศ ใช้ ชื่ อ ว่ า  “Jacob” ซึ่ ง
มาจากชื่ อ นั ก บุ ญ ที่ ต นรู้ จั ก อยู่ ที่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอมเมิร์ซ
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ทั้ ง หมดนำ � เข้ า มาจากประเทศ
อังกฤษ ด้วยเหตุผลด้านคุณภาพ
และประเทศไทยยั ง ไม่ ส ามารถ
ผลิตหนังที่มีคุณภาพเพียงพอต่อ
การแปรรูปในยุคสมัยนัน้ ซึง่ การนำ�
เข้ า วั ต ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศแม้
มีต้นทุนสูงแต่คุ้มค่าต่อการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อประกอบ
กับช่างฝีมือที่มีความชำ�นาญ จึง
ทำ � ให้ จ าคอบกลายเป็ น สิ น ค้ า ที่
เป็นที่ต้องการจนสามารถส่งออก
เพื่ อ จำ � หน่ า ยในต่ า งประเทศได้   
สินค้าของแบรนด์จาคอบมีหลาย
ประเภท ได้แก่ รองเท้า  เข็มขัด
กระเป๋าเดินทาง ถุงมือ หมวก หรือ
แม้ แ ต่ เ สื้ อ หนั ง ที่ มี ก ารพั ฒ นา
และปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า ต่ อ เนื่ อ งมา

ทุกยุคสมัย ตามคำ�บอกเล่าของ
คุณรัศมีวรรณ ชลาวานิช กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศรีภัณฑ์ยาค้อบ
หนึ่งในทายาทผู้ก่อตั้งแบรนด์ ซึ่ง
มี พี่ น้ อ งในครอบครั ว เข้ า มาช่ ว ย
กันทำ�หน้าที่รับช่วงต่อกิจการรุ่น
คุ ณ พ่ อ มาจนถึ ง วั น นี้ ทั้ ง ยั ง ร่ ว ม
กันผลักดันแบรนด์ในประเทศให้
เป็นที่ยอมและมีคุณภาพในระดับ
สากล คุ้มค่า ในราคายุติธรรม จน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องหนังชั้น
นำ�ของเมืองไทยและนอกจากผลิต
สินค้าสำ�หรับแบรนด์จาคอบแล้ว
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์
ด้านเครื่องหนังมานานยังมีบริการ
รับจ้างผลิต ด้วยเครือ่ งจักรทันสมัย
และโดยช่ า งฝี มื อ ที่ ชำ � นาญงาน
ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพมายาวนาน
78 ถนนบำ�รุงเมือง
แขวงวัดราชบพิตร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
0 2622 1560 4
www.jacob.co.th
www.facebook.com/sbjacobbag

Legendary Leather Brand since World War II

Jacob is a brand with long
history. It was found in 1939
when World War II started
by Suthin Thepchatree, who
dropped out of school at
the age of 19 to work in his
father’s clothing business after
the death of his mother. He
and his brother began leather
goods business by selling
simple style briefcase; the
popular item among Japanese
customers who are in the country
at the time. The business
continued without proper name
for almost 10 years. Then
they decided that a brand
was needed to reassure their
customers. They chose the
name Jacob, which is Biblical
name they have known since

they were studying at
Assumption Commercial
College.
At first they imported leather
from U.K. because Thailand
at that time could not produce
quality leather fits for fine
cutting process. Even though
it was a high cost but it
was really worthwhile. This
combined with masterly
artisans, Jacob then has
been able to export their
products to other countries.
Jacob has variety of products
ranging from shoes,belt,
suitcase, gloves, hat and even
leather jacket. The products
have been developed from one
era to another. Rasameewan
Chalawanich, the heir of the

founders, who now is Managing
Director of the brand, explained
that Jacob started with sisters,
people in the family, and today it
is still the same. The family works
towards top quality to make
sure that their products’ quality
meets international standard
and worth its cost. Beside
producing products for their
own brand, Jacob supplies
leather products for other
brands also.
78 Bamrung Muang Raod,
Wat Ratbopit sub-district,
Phra Nakorn district,
Bangkok 10200
0 2622 1560 4
www.jacob.co.th
www.facebook.com/sbjacobbag
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Viera
by Ragazze

จาก Ragazze สู่ Viera by Ragazze
การเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืน

กว่ า สามทศวรรษที่ ค นไทย
รู้จัก Ragazze (รากาซเซ่่) แบรนด์
เครื่ อ งหนั ง คุ ณ ภาพของไทย ซึ่ ง
เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ มี
ฐานลู ก ค้ า ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในความคุ้ ม
ค่ า เพราะการตั ด เย็ บ และวั ส ดุ
ที่ เ ป็ น หนั ง แท้ แบรนด์ ร ากาซเซ่่
เป็ น แบรนด์ ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นฐานะ
แบรนด์ที่ให้ความสำ�คัญกับการ
ตัดเย็บที่ประณีตเนียนแบบไร้ที่ติ
จนสามารถจำ�หน่ายหรือนำ�ขึน้ ห้าง
สรรพสิ น ค้ า กลางเมื อ งได้ สำ � เร็ จ  
แต่เมื่อถึงเวลาต้องลงสนาม แตกยอดจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า เดิ ม สู่ ก ลุ่ ม
ลูกค้ารุ่นใหม่ แบรนด์ Viera by
Ragazze (Since 1984) จึงเกิด
ขึ้นเพือ่ นำ�เสนอสินค้าแทนแบรนด์
รากาซเซ่่เดิม ภายใต้การบริหาร
ของคุ ณ ธี ร เมศร์ เลิ ศ เศวตพงษ์
Brand Manager ที่ กล่ าวได้ ว่า
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารและทายาทรุ่ น ที่ 2
และเป็นผู้ที่ทำ�หน้าที่สร้างภาพลักษณ์สินค้าเครื่องหนังคุณภาพ
8

ให้เหมาะกับหนุ่มสาวด้วยดีไซน์
โดดเด่น เป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่อง
หนังไทยทีป่ ระสบความสำ�เร็จและ
ก้ า วสู่ ก ารเป็ น สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม
ของไทยในปัจจุบัน แนวคิดของ
แบรนด์ Viera by Ragazze ที่
ชัดเจนคือ การมองว่าสินค้าของตน
เป็นสิ่งเติมเต็มวิถีชีวิตให้กับผู้ใช้
งาน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า  รองเท้า
หรือแอ็กเซสเซอรี่ส์ต่างๆ ต้องสื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของผู้ใช้งานในแบบ
ที่กลมกลืนไปด้วยกัน  
หัวใจสำ�คัญของ   Viera by
Ragazze จึ ง อยู่ ที่ ก ารให้ ค วาม
พิ ถีพิถัน กั บการออกแบบ Viera
by Ragazze ใช้ ดี ไ ซเนอร์ ต่ า ง
เจเนอเรชั่นกันถึง 4 คนเพื่อให้ได้
มุ ม มองที่ ห ลากหลายครบถ้ ว น
แต่ขณะเดียวกันยังคงแน่วแน่กับ
สื บ ทอดหั ว ใจหลั ก ของแบรนด์
รากาซเซ่่ในเรื่องคุณภาพการผลิต
และรวมถึ ง การบริ ก ารหลั ง การ
ขายโดยช่ า งที่ รู้ จ ริ ง เพื่ อ รั ก ษา

ฐานลู ก ค้ า เดิ ม รวมถึ ง วางแผน
ในเรื่ อ งของการสื่ อ สารเพื่ อ ให้
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ๆ ที่ ม อง
หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งหนั ง ที่ คุ้ ม
ค่ า และใส่ ใ จในรายละเอี ย ด
ปั จ จุ บั น Viera by Ragazze
มีทั้งร้านในกรุงเทพฯ และหลาย
จั ง หวั ด ทั้ ง ในศู น ย์ ก ารค้ า และ
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ� ทัง้ ยังเตรียม
พร้ อ มสู่ ช่ อ งทางจำ � หน่ า ยในรู ป
แบบออนไลน์ เพือ่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นแฟนใน
ต่างจังหวัดและต่างประเทศมาก
ขึ้น
สาขาใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์
แขวงปทุมวัน
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
0 2613 1028
www. facebook.com/vierabyragazze
vierabyrgz

A Sustainable Transition from Ragazze to Viera by Ragazze
It has been more than
three decades that Thais
are familiar with high
quality leather brand,
Ragazze,whose customers
are those who value genuine
leather and fine cutting.
Ragazze’s attention to
details and meticulous skills
led to their successful move
to be distributor in major
department stores. Sprouting
from the original brand, Viera
by Ragazze (Since 1984),
was formed as the perfect
answer for new customers
under management of Terames
Lertsavetpong, Brand Manager,
who also is second generation
owner. Terames is responsible
in forming brand image that is
relatable to younger generation
with attractive design. Viera by
Ragazze is one of local brand that
has gained success and become
one of Thai brandnames.
A clear brand concept, which is

communicating throughout,
is how their products fulfil
individual lifestyle. Bags,
shoes, and accessories reflect
customer’s needs and are in
harmony with user’s identity.
Core value of Viera by
Ragazze is the neat design,
which comes from designers
from four different age ranges in
order to achieve a well rounded
and diverse perspectives. In
the same time, the brand still
maintains high quality, which
is the heart of Ragazze brand,
together with outstanding
aftersales services from skilled
technicians for satisfaction of
original group of customers. The
brand also has communication
plans to get in touch with new
customers who are looking
for high value leather goods
that pay attention to every little
details. Today, Viera by Ragazze
has stores in leading shopping
malls in Bangkok and other

provinces. They have also
broaden their online sales
channel to be able to contact
directly with their fans, both in
Thailand and abroad.

Flagship store at Central World,
Patumwan sub-district,
Patumwan district,
Bangkok 10330
0 2613 1028
www.facebook.com/
vierabyragazze
vierabyrgz
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ถนนเสือป่า & เจริญรัถ
แหล่งวัตถุดิบของคนรักงานหนัง
สำ�หรับธุรกิจ SMEs และแบรนด์แฟชั่น หากต้องการหาอุปกรณ์สำ�หรับการทำ�
ธุรกิจเครื่องหนัง ไม่มีที่ไหนที่ครบวงจรได้มากเท่ากับย่านถนนเสือป่าและ
ย่านถนนเจริญรัถอีกแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งขายหนังทุกประเภท ตั้งแต่หนังวัว
หนังจระเข้ หนังงู หนังสังเคราะห์ และยังรวมไปถึงวัสดุต่างๆ ทั้งหูกระเป๋า ซิป
และอุปกรณ์อื่นๆ สำ�หรับการทำ�สินค้าแฟชั่นเครื่องหนังแบบครบวงจร

Suerpa and Charoenrat Road
Leather Materials Hubs
When small businesses and fashion brands in Bangkok are
looking for leather materials they all go to Suerpa and Charoenrat Road,
where offer comprehensive options. There are various types of
leathers available here, from cow, crocodile, snake and synthetic leather.
They also provide other necessary materials for leather goods like bag’s
handles, zippers, and other components, which complete all
leather goods making process.

One Stop Service Shop

Thaweesap
Leather

อุปกรณ์ครบจบในที่เดียว

ทวีทรัพย์ เลเธอร์ เป็นหนึ่งในร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องหนังที่
ทำ�ธุรกิจมายาวนานร่วม 60 ปี เริ่มต้นจากรุ่นปู่ท่ีเคยผลิตรองเท้าและ
จัดหาหนังเพือ่ จำ�หน่ายให้กบั แหล่งผลิตรองเท้าย่านหัวลำ�โพงและเสือป่า
บางส่วน ก่อนเริม่ ดำ�เนินการค้าหนังเต็มตัว และส่งต่อธุรกิจมาจนถึงคุณ
โสฬส จักรชัยเดช ทายาทธุรกิจรุน่ ที่ 3 ในปัจจุบนั สำ�หรับสินค้าของทวีทรัพย์
เลเธอร์ ทีโ่ ดดเด่นได้แก่หนังตระกูลฟอกฝาดนำ�เข้าจากประเทศญีป่ นุ่ นำ�มา
ผ่านกระบวนการฟอกในโรงงานฟอกคุณภาพในประเทศไทย จนได้แผ่น
หนังทีส่ วย พร้อมนำ�ไปขึน้ เป็นชิน้ งานได้เลย ทางร้านยังมีหนังคุณภาพชนิด
อื่นๆ หลากหลายชนิด จำ�หน่ายตามความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาขอ
คำ�ปรึกษาและสั่งซื้อ ไม่เพียงแค่วัตถุดิบ ร้านค้าหนังแห่งนี้ยังให้บริการ
รับผลิตสินค้าเครือ่ งหนังแบบ OEM ด้วยเช่นกัน รวมทัง้ จำ�หน่ายอุปกรณ์
สำ�หรับทำ�งานหนังให้แก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการ
คุณโสฬสในฐานะผูป้ ระกอบการค้าหนังกล่าวว่า  อุตสาหกรรมเครือ่ ง
หนังในเมืองไทยยังมีโอกาสเติบโต ด้วยกระแสความสนใจในการทำ�งาน
แฮนด์เมดของกลุม่ คนทีช่ อบทำ�งาน DIY ในประเทศไทย รวมถึงตลาดในต่าง
ประเทศใกล้เคียง เช่น ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงญีป่ นุ่ ทีท่ �ำ งาน
หนังทำ�มือมาแต่เดิมและมีความเข้าใจในเสน่หข์ องสินค้าประเภทเครือ่ งหนัง
ก็ เ ริ่ม สนใจงานฝี มือ จากประเทศไทย ขณะเดี ย วกั น วิ ท ยาการต่ า งๆ
ที่ทัน สมั ย ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาการฟอกให้ ไ ด้ ห นั ง ฟอกที่ต รงความต้ อ งการ
ของตลาดมากยิง่ ขึน้
724/17-8 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กทม 10100
0 2225 7050 4

Thaweesap Leather has
been in business for more than
60 years since grandfather’s
generation. Before fully operated
the business started from
shoemaking and supplying
leather to shoes producers
in Hua Lampong and Suerpa
areas. Now the business is
handed to the third generation of  
the family, Solote Chakchaidej.
Thaweesap Leather’s unique
product is vegetable tanned
leather, which is imported from
Japan and also is passed
tanning process from high
standard local tanneries until
the leather is refined and ready
to be made into goods. The
store also offer custom-made
product of other kinds of
leather goods to fulfill clients’
needs. Not only material
supplier, Thaweesap Leather
also is Original Equipment
Manufacturer (OEM) and also
sells leather works equipment.
As entrepreneur, Solote
believes that leather industry
still has opportunity to expand,
especially now DIY handmade
work is a growing movement in
Thailand. There also are markets
in other countries like Taiwan,
China, Singapore, and Malaysia.
Japan also is a booming market
since they are originally fond of
handmade leather products and
have genuine understanding in
leather works. These comprise
a big expanding market for Thai
leather goods. At the same time,
modern technology also makes
tanning process more precise
and fits with various use.
724/17-8 Mungkorn Road,
Pom Prab district,
Pom Prab Sattru Phai
sub-district, Bangkok 10110
0 2225 7050 4
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New Alternative of
Imported Leather
from Brazil of SMEs

Huaheng

ฮัว
่ เฮง ทางเลือกใหม่ของ SMEs
กับหนังนำ�เข้าจากประเทศบราซิล

ร้านฮั่วเฮงบนถนนเจ้ าคำ �รพย่ า นเสื อป่ า เปิ ด ให้ บริ การมาตั้ งแต่
ปีพ.ศ. 2516 ปัจจุบันคุณบุญศักดิ์ จงชีวีวัฒน์ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2
เป็นหัวเรือใหญ่และกำ�ลังสำ�คัญโดยมีหลานชายช่วยดำ�เนินการ จุดเด่น
ของที่นี่คือหนังจากประเทศบราซิล ซึ่งทำ�มาตั้งแต่รุ่นปู่ที่ทำ�ธุรกิจรองเท้า
และค้าหนังเป็นเจ้าแรกๆ ของถนน ฮั่วเฮงเริ่มต้นธุรกิจจากการค้าหนัง
ทีผ่ ลิตจากโรงฟอกภายในประเทศ แต่ปจั จุบนั สินค้าหลักกลับเป็นหนังจาก
ประเทศบราซิล ด้วยการเดินทางไปเจรจาเป็นพันธมิตรและสัง่ ซือ้ จากคูค่ า้
ในบราซิลโดยตรง  จดุ เด่นของหนังบราซิลคือคุณภาพและราคาทีไ่ ม่สงู เกิน
ไป เป็นทีน่ ยิ มของผูผ้ ลิตเข็มขัดหนังและรองเท้า ทีใ่ ช้หนังฟอกฝาดเพือ่ ทำ�
พืน้ รองเท้าและเข็มขัดสำ�หรับผลิตเข็มขัดตำ�รวจทีต่ อ้ งการหนังแก้วภาพดี
ในร้านยังมีวตั ถุดบิ อืน่ ๆ เช่น หนังออยล์ทผี่ ลิตในประเทศ เป็นต้น ทางร้าน
ยังให้บริการเป็นผู้ติดต่อสั่งซื้อหนังประเภทต่างๆ จากต่างประเทศตาม
ความต้องการของลูกค้าและยินดีให้ค�ำ ปรึกษา จัดหาอุปกรณ์เครื่องหนัง
เครื่องตัดเส้นและเครื่องฟอกหนังให้กับลูกค้าที่ต้องการอีกด้วย
328-330 ถนนเจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กทม. 10100
0 2223 3560, 09 8853 3833
www.facebook.com/huahengleather

Huaheng on Chaokamrop
Road in Suerpa area was opened
in 1973 and now currently is
managed by the second generation
owner; Boonsak Chongcheevivat
who takes leading role in importing
leather from Brazil. Boonsak’s
father is one of the first people
who opened shoes business
on this road. Huaheng started
its business by using locally
tanned leather but now their key
product made with imported
leather from Brazil, which began
ten years ago. The  owner  travelled
to meet and order from Brazilian
partners directly. The highlights
of Brazilian leather is its quality
and affordable price. It is
commonly used to make belts
and shoes. High quality belts and
shoes for police officers also
require high grade patent leather.
Huaheng also has other types of
leathers such as good standard
aniline leather that can be used
to make bags and shoes.
The store also acts as the
middle person to order leathers
from other countries as desired
by the clients. They also are
willing to give information
regarding leather goods and a
search for leather work equipment.
328-330 Soi Chaokamrop,
Pom Prab district, Pom Prab
Sattru Phai sub-district,
Bangkok 10110
02 223 3560 / 09 8853 3833
www.facebook.com/huaheng
leather
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Vivat Leather

ทายาทธุรกิจรุน
่ สอง
กับไอเดียหนังฟอกฝาดนำ�เข้าจากอิตาลี

วิวัฒน์เป็นหนึ่งในร้านจำ�หน่ายหนังสัตว์แท้ที่ทำ�ธุรกิจในย่านค้าหนัง
ที่เก่าแก่อย่างถนนเสือป่ามายาวนาน เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นพ่อ-คุณการุณย์
ภูวคีรีวิวัฒน์ ในปีพ.ศ. 2514 มาจนถึงรุ่นลูก-คุณคมสันต์ ภูวคีรีวิวัฒน์มา
รับช่วงดำ�เนินกิจการต่อ ปัจจุบันหนังของร้านวิวัฒน์ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือหนังตระกูลฟอกฝาด ที่ตอบความต้องการของเทรนด์ของ
สินค้าแฮนด์เมด วิวัฒน์จำ�หน่ายทั้งหนังฟอกฝาดในประเทศและมีบางส่วนทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ สินค้าทีล่ กู ค้าถามถึงเสมอคือหนังฟอกฝาด
จากอิตาลี โดยคุณคมสันต์เป็นผู้เดินทางไปติดต่อนำ�เข้าหนังด้วยตัวเอง
คุณคมสันต์บอกว่าแนวโน้มตลาดหนังและสินค้าเครื่องหนังในเมืองไทย
แม้ค่อนข้างเล็กแต่ยังไปได้ไกล เพราะเมืองไทยมีโรงงาน ความรู้ และ
เทคนิคที่ทันสมัย อีกทั้งช่างฝีมือคุณภาพเยี่ยม
นอกจากหนังฟอกฝาด หนังประเภทอืน่ ๆ ในร้านก็ยงั มีจ�ำ หน่ายหลาย
ประเภท ทางร้านมีชอ่ งทางสำ�หรับการสอบถามข้อมูลและจำ�หน่ายสินค้า 
ผ่านโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนการสร้างแบรนด์
เครื่องหนังใหม่ๆ แก่ผู้ที่สนใจ
322 ซอยเจ้าคำ�รพ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
0 2222 0992, 08 0288 2226
www.facebook.com/vivatleather

Second Generation Shop
Owner Who Imports
Vegetable Tanned
Leather from Italy

Vivat Leather is genuine
leather shop in Suerpa Road
that began business since
1972. The most popular item
at Vivat Leather currently is
vegetable tanned leather that
fits well with growing trend of
handmade products. Vegetable
tanned leather can also be
produced locally by factories
in industrial estate in Samut
Prakan but some are imported.
Prices are varied depending on
aesthetic features, quality, and
origins. Vivat Leather’s iconic
item is imported vegetable
tanned leather from Italy, where
Komsum, the CEO travels
frequently to select products
by himself. Beside vegetable
tanned leather, shop which
opens everyday but Sunday,
also caters numerous types of
leathers. They also have contact
and sales channel through
social media, where they can
give advices about leather
goods and promote their brand.
332 Soi Chaokamrop,
Pom Prab district, Pom Prab
 Sattru Phai sub-district,
Bangkok 10110
0 2222 0992, 08 0288 2226
www.facebook.com/vivatleather
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Thailand’s Quality
Leather Raw Materials

Wattanaporn
Panich

วัตถุดบ
ิ หนังคุณภาพจากเมืองไทย

เริ่มต้นมาจากการทำ�โรงงานผลิตกระเป๋าหนังในปีพ.ศ. 2521 ยุคที่
ธุรกิจเครื่องหนังเฟื่องฟูและเติบโตอย่างมาก ทำ�เลที่ตั้งโรงงานอยู่ไม่ไกล
จากร้านปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งโรงงานรุ่นบุกเบิกคือคุณณัฐวัฒน์ พรพิมลโชค
ต่อมาได้ซื้อที่และเปิดร้านเพื่อวางโชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากโรงงาน
และเริ่มทดลองขายหนังผืนด้วยการนำ�สต๊อกหนังที่ยังไม่ได้แปรรูปมา
จำ�หน่ายและพบว่ามีลูกค้ารายย่อยจำ�นวนไม่น้อยที่สนใจ จนเกิดเป็น
เสียงตอบรับที่ดี นำ�ไปสู่การพัฒนาร้านและเพิ่มประเภทสินค้าในร้านให้
หลากหลายมากขึ้นจนกลายมาเป็นร้านวัฒนพรพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2531
ปัจจุบนั ร้านแห่งนีม้ คี ณ
ุ วินทสิทธิ์ พรพิมลโชค ทายาทธุรกิจเป็นหัวเรือใหญ่
ความหลากหลายของประเภทหนังมาจากสัมพันธภาพที่ดีกับโรงฟอก
หนังในประเทศที่ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากันมานานหลายสิบปี หนังส่วนใหญ่
เป็นหนังคุณภาพภายในประเทศ ประกอบกับหนังนำ�เข้าบางส่วน เพื่อ
เป็นทางเลือกให้ลูกค้า  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
วัฒนพรพาณิชย์มรี า้ นจำ�หน่ายสินค้าเกีย่ วกับการทำ�เครือ่ งหนังอีกหลาย
ร้านในย่านนั้น แยกเป็นร้านจำ�หน่ายหนังเทียม ร้านขายอุปกรณ์ประดับ
ตกแต่งกระเป๋า รองเท้า เข็มขัดในนามวัฒนพร กรุ๊ปที่ลูกค้าไว้วางใจ
213 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กทม 10600
0 2438 5591, 0 2438 3351, 0 2438 5414
www.facebook.com/leather4fashion/(วัฒนพร กรุป๊ )
www.wattanaporn.com

Wattanaporn Panich is one
of the biggest leather suppliers
on Charoenrat Road with the
most variety in Thailand since
1978 when leather industry
was flourishing. The factory,
which was founded by Nattawat
Pornpimonchoke,was not far
from Wattanaporn Panich’s
current location. The business
has expanded to retail
shops in order to showcase
their products.They also started
selling leather raw materials and
received a very good response.
The shop was developed and
added more products and
became current store in 1988.
Today, Winthasit Pornpimonchoke is in charge of the
business.His store also
imports leathers from abroad
in order to give comprehensive
options for costomers and
make it more convenient
for them. Most of clients are
small and medium producers,
and also individual clients
who love DIY works.
Wattanaporn Panich also has
affiliated shops offering other
products related to leather works
such as bag materials shop,
belt accessories shop, and
synthetic leather shop. All are
under Wattanaporn Group.
213 Charoenrat Road,
Klongsan sub-district,
Klongsan district, Bangkok 10600
0 2438 5591, 0 2438 3351,
0 2438 5414
www.facebook.com/leather
4fashion/(วัฒนพร กรุ๊ป)
www.wattanaporn.com
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Siriporn Leather
หนังเอ็กซอติก วัตถุดบ
ิ
ทางเลือกของคนรักหนัง

หากพูดถึงหนังแท้ นอกจากหนังวัวผ่านกระบวนการฟอก ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภค และเป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาด ยั งมีห นั ง หลายประเภทที่ นำ � มาแปรรู ป
เพื่อสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือหนังปลา
กระเบนที่จัดอยู่ในประเภทหนังเอ็กซอติก (Exotic
Leather) หรือหนังทีไ่ ม่ได้มาจากสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม  
ซึ่งเป็นสินค้ามากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ที่มีจำ�หน่ายที่
ร้านศิริพร เลเธอร์ บนถนนเจริญรัถ ดำ�เนินธุรกิจโดย
คุณศิรพิ ร หาญเชาว์วงศ์ ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ทีส่ อง
เวลานีล้ กู ค้าของศิรพิ ร เลเธอร์ มีตง้ั แต่ลกู ค้ารายย่อย
ขนาดกลาง ไปจนถึงลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
บางส่วน ทีต่ อ้ งการนำ�หนังชนิดนีไ้ ปผลิตรองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับ และเพื่อการตกแต่งเสื้อผ้า  เป็นต้น
นอกจากหนังปลากระเบนแล้ว ศิรพิ ร เลเธอร์ยงั จำ�หน่าย
หนังเอ็กซอติกชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น หนังงูนํ้าที่นิยม
นำ � ไปทำ � กล่ อ งเครื่ อ งประดั บ หนั ง จระเข้ ที่ นิ ย ม
นำ�ไปทำ�กระเป๋า   และหนังส่วนขานกกระจอกเทศ
ที่ นำ � มาเย็ บ ต่ อ กั น เพื่ อ ทำ � กระเป๋ า สตางค์ ใ บเล็ ก
เป็นต้น  นอกจากจำ�หน่ายหนังเอ็กซอติก ร้านแห่งนี้
ยังมีบริการรับจ้างผลิตสินค้า  (OEM)   ที่มีกระเป๋า 
รองเท้า  เคสโทรศัพท์ และเครื่องประดับ เป็นสินค้า
ยอดนิยม ด้วยช่างฝีมือที่มีความประณีตและชำ�นาญ
ในการแปรรู ป สิ น ค้ า ด้ ว ยหนั ง เอ็ ก ซอติ ก ที่ ต้ อ งใช้
ทักษะเฉพาะ

Exotic Leather, Alternative Raw
Materials for Leather Lovers

Speaking of genuine leather exotic leather
also is in demand beside cow, buffalo, horse, or
lamb leathers. Exotic leather basically is leather
from animals that are not mammal such as snake,
crocodile, water snake, and stingray. Siriporn
Leather is one of exotic leather suppliers and
producers on Charoenrat Road. Siriporn Harnchaopong, the second generation in the family,
is taking care of the business at the moment.
Her customers comprise small, medium, and
also large leather goods producers who require
exotic leather for the production of shoes, bags,
jewelry, and clothing accessories.  
In addition to stingray leather, her shop also
caters water snake leather, which is popular for
making jewelry box. They also offer crocodile
leather and ostrich leg leather. Siriporn Leather
also acts as Original Equipment Manufacturer
(OEM) for bag, shoes, mobile phone case, and
jewelry.
273 Charoenrat Road, Klongsan sub-district,
Klongsan district, Bangkok 10600
0 2437 8558
www.facebook.com/pg/ร้านศิริพร-เลเธอร์

273 ถนน เจริญรัถ แขวงคลองสาน
เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
0 2437 8558
www.facebook.com/pg/ร้านศิรพ
ิ ร-เลเธอร์
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ธุรกิจเครื่องหนังแบบ SMEs ที่
กำ�ลังขยายใหญ่ไปสู่ไซซ์ L
การทำ�แบรนด์เครื่องหนัง ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจในฝันของ
คนหนุ่มสาวยุคนี้ ไม่แตกต่างจากการทำ�ธุรกิจร้านกาแฟ ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กที่อาศัยการฝึกปรือฝีมือและมีใจรัก อีกทั้งมีช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ใหม่ๆ ที่ทำ�ให้แบรนด์เหล่านี้สามารถเติบโตได้ในฐานะ SMEs
ตัวอย่างที่ฝ่าฟันจนธุรกิจของพวกเขาเป็นที่รู้จัก

The Expansion of
Leather Business from
Small-Medium Enterprise to Large
Creating leather brand is also one of the youngsters’ dreams. Small
business enterprises with skills, passion, and promising sales channels
have a chance for their brands to flourish as a model of successful SMEs.

Amaze

อเมซ คุณภาพ ที่การันตีความไว้วางใจ
โลโก้ สุ นั ข พั น ธุ์ ป อมเมอเรเนี ย นบน
ป้ า ยร้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งหนั ง แบรนด์
Amaze (อเมซ) ในตลาดนัดจตุจกั ร นอกจาก
จะบ่งบอกถึงความรักที่เจ้าของมีต่อสุนัข
พันธุ์โปรดแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายการันตี
คุณภาพของสินค้าที่ทำ�ด้วยใจรักของคุณ
ณัฐา  เฮ้งตระกูล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Amaze
ชื่อแบรนด์ที่สื่อถึงความประทับใจเมื่อแรก
เห็น   ย้อนกลับไป คุณณัฐาเคยประกอบ
ธุรกิจหลายอย่าง แต่ด้วยหลายปัจจัยจึง
ทำ�ให้ได้มาทำ�งานเกีย่ วกับธุรกิจเครือ่ งหนัง
เมือ่ ประกอบกับทักษะในการตัดเย็บเสือ้ ผ้า 
ความชอบประดิดประดอยแต่เดิม ทำ�ให้
เธอตัดสินใจเดินหน้าในธุรกิจนี้ไปพร้อม
กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งยังตั้งมาตรฐาน
สิ น ค้ า ไว้ ว่ า  งานทุ ก ชิ้ น ที่ ผ ลิ ต จะต้ อ งคง
ไว้ ซึ่ ง รายละเอี ย ดที่ ไ ม่ มี ที่ ติ การคั ด สรร
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี แ ละทั ก ษะการตั ด เย็ บ ระดั บ

เกรดเอ ทั้งหนังด้านนอก งานดีไซน์ด้านใน ไป
จนถึงซิปและด้ายคุณภาพสูง   หนึ่งในบริการ
ที่โดดเด่นของแบรนด์ Amaze คือ บริการซ่อม
สิ น ค้ า ตลอดการใช้ ง าน ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า ง
ความพอใจกับผู้ซื้อ แต่ยังหมายถึงการสร้าง
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่า  สินค้าทุกชิ้น
ที่ อุ ด หนุ น ไปนั้ น คุ้ ม ค่ า กั บ ทุ ก บาททุ ก สตางค์   
ปัจจุบนั แบรนด์ Amaze เป็นทีร่ จู้ กั ว่าเป็นร้านใน
ตลาดนัดจตุจกั รจากวันแรกถึงวันนีม้ านานเกือบ
ทศวรรษ โดยได้วางตัวเองเป็นธุรกิจขนาดกลาง
ผลิตสินค้าเครื่องหนังเพื่อจำ�หน่ายแบบปลีกให้
คนรักเครื่องหนัง ควบคู่ไปกับการรับจ้างผลิต
สินค้า  (OEM)ให้กับธุรกิจห้างร้านที่เชื่อมั่นใน
คุณภาพและความตั้งใจ
ร้าน AMAZE จตุจกั ร โครงการติดรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ กำ�แพงเพชร 2 ทางออกประตู 2
(Exit 2)
08 1812 1994
noinew1319@gmail.com
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Amaze Quality Guaranteed by Trust
Pomeranian logo is a trademark of Amaze’s leather goods
brand in Chatuchak Market.
The logo signifies brand owner,
Nuttha Hengtrakul’s love in her
pet and also guarantee quality
of products from her passion.
“Amaze” also reflects how their
products amaze customers
at first encounter. Nuttha has
ventured in different businesses
before decided to settle and
learn about leather goods
business which works well with
her dressmaking expertise and
her fascination in decorative
18

crafts. Her working standard is
that every piece of work has to
be flawless in every detail from
high grade materials selection,
excellent artistry, and high
quality zippers and threads.
Regular customers are
happy with Amaze’s impressive
service of lifetime repair works
for every item. This does not
only satisfy customers but also
gains trust from them. They
can be confident that the item
they purchased is worth every
baht they spent. For almost a
decade, Amaze is well-known

among vendors in Chatuchak.
The brand positions themselves
as medium size business that
produces leather goods for
retail and also be Original
Equipment Manufacturer
(OEM), which business partners
have entrusted them for quality
and great determination.
Amaze, Chatuchak Market,
MRT Underground, Exit 2 of
Kampangphet 2
08 1812 1994
noinew1319@gmail.comw

Nerb Handcrafted
ทำ�ด้วยมือ ดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ชีวิตประวัน
จากจุดเริ่มต้นที่มาจากความต้องการ
ส่วนตัว ที่ต้องการเคสโทรศัพท์มือถือหนัง
ที่ ช อบแต่ ห าซื้ อ ในท้ อ งตลาดไม่ ไ ด้ คุ ณ
นราทิพย์ แก่นมาสี และคุณธีรศิลป์ บัน้ บูรณ์
จึงออกตามหาวัสดุอย่างหนังและอุปกรณ์
มาลองทำ�ด้วยตัวเอง โดยศึกษาความรู้ใน
การทำ � เครื่ อ งหนั ง จากช่ อ งทางออนไลน์
อย่างยูทูป จนต่อยอดกลายเป็นธุรกิจของ
ตัวเอง โดยมีลูกค้ากลุ่มแรกเป็นเพื่อนและ
กลุ่มคนที่รู้จักที่หลงใหลในงานหนังเหมือน
กัน เมื่อค้นพบความชอบและเห็นโอกาส
ในการผลิตงาน จึงลาออกจากงานประจำ�
และได้กอ่ ตัง้ แบรนด์ “Nerb Handcrafted”
หรือ “เนิบ” ในปีพ.ศ. 2555  โดยมีผลิตภัณฑ์
เครื่องหนังชิ้นแรกที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์
คื อ เคสโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หนั ง มี ดี ไ ซน์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์   ใส่ความพิถีพิถันในการผลิต
งานแต่ละชิ้นด้วยมือ ตั้งแต่การคัดเลือก
หนั ง การใช้ เ ทคนิ ค พิ เ ศษที่ เ กิ ด จากการ
ฝึ ก ฝนฝี มื อ การเย็ บ ที่ ชำ � นาญ เก็ บ ราย

ละเอียดของชิ้นงานจนเกิดเป็นความเนี้ยบ ที่
เป็ น จุ ด เด่ น สำ � คั ญ จากงานชิ้ น แรกนำ � มาสู่
สินค้าชิ้นอื่นตามมา  เช่น สินค้าหนังทำ�มือชิ้น
เล็กหลากหลายชิ้น พวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์
ที่ใส่นามบัตร ที่ใส่เอกสาร ไปจนถึงชิ้นใหญ่
อย่างกระเป๋า Tote Bag โดยสินค้าของแบรนด์
เนิบทั้งหมด เน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการใช้
ของคนเอเชีย  จนทำ�ให้แบรนด์เนิบเริ่มมีแฟน
ประจำ�และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ชื่นชอบแนวคิด
และผลงาน  ในเวลาเดียวกันแบรนด์เนิบได้ให้
ความสำ�คัญอย่างมากกับการคัดเลือกวัตถุดิบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หนังฟอกฝาดและ
หนังคุณภาพทีเ่ ฟ้นหามาเป็นพิเศษ ปัจจุบนั เนิบ
ยังมีบริการออกแบบและตัดเย็บให้กับลูกค้าที่
ต้องการผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนังทีม่ คี วามเฉพาะตัว
ให้ความสำ�คัญกับงานสร้างสรรค์ชนิ้ เดียวในโลก
และเป็นงานทำ�มือ
www.facebook.com/nerb.handcraft
nerbhandcrafted
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Nerb Handcrafted Handmade Design for All Lifestyles

Starting from a search for
perfect leather mobile phone
case Narathip Kanmasi and
Teerasilp Bunboon embarked
on an adventure to scout for
leathers and other materials
to do it themselves. They
learnt from online sources and
developed their own products.
First group of customers are
friends who like leather works
and it later stretched to other
customers who share similar
interests. The pair quitted their
full-time job once discovered
passion and saw an opportunity
in leather goods business.
They found Nerb Handcrafted
20

in 2012. With unique design
and meticulous handwork,
their leather mobile phone
case became the first item that
was a big hit. They carefully
choose perfect leather, use
special sewing techniques that
they had been trained, and
skillfully sew each case with
neatness. These are all unique
selling points of their brand.
First item had led to more
and more product from
handmade leather knick-knack,
key chain,wallet,namecard
case,document folder, to tote
bag.Nerb has both regular
and new customers who

love their concepts and
their works because their
products correspond well
with lifestyle in Asian culture.  
Nerb also gives significance
to quality materials, especially
vegetable tanned leather
that they attentively chose.
Beside readymade products,
the brand also caters to
customer’s unique needs for
custom-made items. They also
continue to embrace new ideas
and create handwork that is one
of a kind.
www.facebook.com/nerb.handcraft
nerbhandcrafted

หรูหราคือการสร้างมูลค่า
ว่าด้วยเครื่องหนังไทยที่ไปไกลระดับโลก
ประมาณกันว่าธุรกิจเครื่องหนังทั่วโลกในปัจจุบันมีมูลค่า
มากกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจเครื่องหนังเป็นหนึ่ง
ประเภทสินค้าขายดีที่สุดของแบรนด์หรูหรา สำ�นักการประมูลคริสตี้ถึงกับ
แนะนำ�ว่า กระเป๋าหนังบางแบรนด์ เช่น แอร์เมส เข้าข่ายเป็นของสะสม
เป็นงานศิลปะที่สร้างมูลค่าได้ในระยะยาวอีกด้วย การผลิตเครื่องหนังชั้นสูง
จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแบรนด์ต่างๆ ที่อยากทำ�ให้ได้ ไปให้ถึง และมี
ผู้ประกอบการไทยจำ�นวนหนึ่งที่พัฒนาแบรนด์ของตนจนสามารถขึ้น
ไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กัน

Adding Value with Luxury
Thai Leather Goods Brands in
the International Arena
The value of leather industry around the world is estimated at
456 billion baht annually. Leather goods make the most sales for luxury
brands. Christie’s Auction House has recommended that leather
handbags from brand like Hermes are considered collectable items and
their values are increasing through time. Therefore, it is a goal for leather
producers to create high-end leather goods. A group of
Thai entrepreneurs are striving to develop their brands to have
a stand in world arena.

S’uvimol

กระเป๋าหนังเอ็กซอติกแบรนด์ไทย คุณภาพระดับโลก
เมื่อกล่าวถึงแบรนด์กระเป๋าจาก Exotic
Leather ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ และเป็นตัวอย่าง
ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการต่อยอดทาง
ธุรกิจจากรุน่ สูร่ นุ่ แบรนด์ S’uvimol (สุวมิ ล) เป็น
แบรนด์ทเี่ ราต้องพูดถึง ผูผ้ ลิตกระเป๋าหนังจระเข้
คุณภาพ ดีไซน์หรูมีเอกลักษณ์ ครองใจลูกค้าที่
ชื่ น ชอบความประณี ต และความแตกต่ า ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ของเจ้ า ของแบรนด์
คุ ณ พั ช รพิ ม ล ยั ง ประภากร ทายาทเจ้ า ของ
กิจการฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
รวมถึง “ฟาร์มเพาะพันธุ์จระเข้ทองการเกษตร”
จังหวัดนครปฐมเพือ่ ส่งออกหนังและเนือ้ สูต่ ลาด
ต่างประเทศ เธอนำ�ความชื่นชอบด้านแฟชั่น
มาใช้ในการพัฒนางานออกแบบกระเป๋าหนัง
จระเข้ รวมถึงแอ็กเซสเซอรีส์ต่างๆ ทั้งกระเป๋า
ถือ กระเป๋าสตางค์ เคสโทรศัพท์ ภายใต้แบรนด์
S’uvimol ซึง่ เป็นชือ่ ของคุณแม่ ความตัง้ ใจผลิต
ของแบรนด์สุวิมลคือการสร้างผลิตภัณฑ์หนัง
จระเข้เกรดเอที่มีความสวยงามเฉพาะตัวและ
คงทนถาวร อายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่าสิบปี ด้วย
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ฝีมือการตัดเย็บและการออกแบบให้มีคุณภาพ
ระดับโลกเทียบเท่าแบรนด์หรูในต่างประเทศ
ที่สามารถสร้างมูลค่า  ในราคาที่เหมาะสมและ
จับต้องได้ โดยเริ่มขายในตลาดต่างประเทศ
เป็นหลัก ทั้งจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อปูทางการ
สร้างการยอมรับของลูกค้าชาวไทย ทำ�ให้วันนี้
มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
กลุม่ ลูกค้าจากตะวันออกกลาง ทีใ่ ห้การยอมรับ
จนเกิ ด เป็ น กระแสในวงการแฟชั่ น ปั จ จุ บั น
แบรนด์ S’uvimol ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
นำ�วัตถุดิบ Exotic Leather อื่นๆ นอกเหนือจาก
หนังจระเข้มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวม
ถึงแนวคิดการต่อยอดแบรนด์อย่าง  S’uvimol
Baby และ S’uvimol Homme ได้อย่างน่าสนใจ
S’uvimol (สุวมิ ล) ช็อป ดิ เอ็มโพเรียม ชัน้ 2,
เซน ชัน้ 2, เซ็นทรัล ชิดลม ชัน้ 2 และสยาม
พารากอน ชัน้ M
0 2392 2011
www.suvimolbkk.com
www.facebook.com/suvimolbangkok
SUVIMOLBKK

Thai Exotic Leather Brand
with International Standard

S’uvimol is a successful Thai brand
for exotic leather, which has developed
their products from one generation
to another. As high quality crocodile
leather bags producer with luxurious
design, S’uvimol is the answer for those
who love neatness and being different.
Patcharapimol Youngprapakorn, the
heir of crocodile breeding farm owner,
whose farm has been bred crocodiles
for their leather and meat export.
Patcharapimol applied her love in
fashion and advance the design of
crocodile leather bags, including
accessories like wallet, coin purses,
and mobile phone case under brand,
S’uvimol, derived from her mother’s
name. The brand determines to create
premium grade crocodile leather
products that are unique and durable
with decade long lifespan. Fine cutting
and superb design make their products

meet international standard, similar to world
class luxurious brands. Their main market is
international with customers from countries
like China, Japan, and Singapore, which
also led to its recognition locally. Their
customer base now also expands to the
Middle East. In addition, S’uvimol employs
other exotic materials for their products
and also branches out to sub-brands like
S’uvimol Baby and S’uvimol Homme.
S’uvimol Shop (2nd Floor at The Emporium
Department Store, 2nd Floor Zen Department
Store, 2nd Floor Central Chidlom Department
Store, and M Floor Siam Paragon Shopping
Complex).
0 2392 2011
www.suvimolbkk.com
www.facebook.com/suvimolbangkok
SUVIMOLBKK
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Nasha

งานเครื่องหนังใส่ดีไซน์
อดี ต นั ก ศึ ก ษาด้ า นการออกแบบตกแต่ ง
ภายใน จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเริม่ ตามหาฝัน
ที่ มิ ล าน ประเทศอิ ต าลี จนเกื อ บจะได้ เ ป็ น
Accessories  Designer ให้กับแบรนด์ดัง แต่
กลั บ มี อุ ป สรรคในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยทำ � ให้
ณั ช ชา  เมฆรั ก ษาวนิ ช เดิ น ทางกลั บ มายั ง
เมื อ งไทยและเริ่ ม ต้ น ทำ � แบรนด์ ก ระเป๋ า และ
แอ็กเซสเซอรีส์หนังของตัวเอง ในชื่อ Nasha
โ ด ย มุ่ ง ลู ก ค้ า ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ห ลั ก
เธอนำ � ผลงานของเธอไปจำ � หน่ า ยครั้ ง แรกที่
Paris Fashion Week ปี 2012 ที่ ป ระเทศ
ฝรั่ ง เศสเพื่ อ ทำ � การตลาดและทำ � ความรู้ จั ก
กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า และยั ง สามารถคว้ า ตำ � แหน่ ง
รางวัลชนะเลิศ Vogue Who’s on Next 2014
ของนิ ต ยสารโว้ ก ประเทศไทย ทำ � ให้ แ บรนด์
Nasha เป็นที่รู้จักมากขึ้น
หลักสำ�คัญของการออกแบบของแบรนด์
คือรูปทรงเรขาคณิตแบบเหลี่ยม ที่ผนวกเอา
ความคิดแบบงานสถาปัตยกรรม งานศิลปะผสม
ผสานวัตถุดิบหลายชนิดอย่างเช่นหนัง Exotic
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หนังวัวอิตาลี หนังลูกแกะ รวมไปถึงโลหะและ
หินที่มีลวดลายสวยงาม ทำ�ให้กระเป๋า  Nasha
แตกต่าง ไม่เหมือนใคร ทั้งยังใส่ใจรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ จนกลายเป็นจุดขายของแบรนด์  
ด้วยเอกลักษณ์ที่ว่ามาทำ�ให้แบรนด์ได้รับ
การทาบทามจากร้ า นค้ า และลู ก ค้ า ในหลาย
ประเทศที่อยากได้กระเป๋าของเธอไปวางขาย
ปัจจุบันแบรนด์ Nasha วางจำ�หน่ายไปแล้ว
กว่ า  20 ประเทศทั่ ว โลก รวมถึ งเมื อ งแฟชั่ น
สำ�คัญๆ เช่น นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส ฟลอเรนซ์  
อีกทั้งยังได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์กระเป๋าที่
ได้รับความนิยมในกลุ่มเซเลบริตี้ และแฟชั่น
ไอคอนที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกในเวลานี้
www.nasha-accessories.com
www.facebook.com/Nasha Laboratoire
nasha_official

Designed Leather Goods
Nasha Mekraksavanich, former
interior design student from Silapakorn
University, who pursued her dream
of fashion in Milan and almost
made it to Accessories Designer
for one of the world acclaimed
brands. With final obstacle, Nasha
had to return to Thailand, where she
created leather bags and accessories
brand under her own name. Nasha
focuses on international clients. She first
showcased her works at Paris Fashion
Week in 2012 to introduce her brand to
international buyers. She also received
top award for Vogue Who’s Next 2014
from Vogue Thailand. Nasha’s key
concept is a design work that involves
geometric shapes, a combination of
architectural and artistic approaches,
and mixture of diverse materials such
as exotic leather, Italian cow leather,
and baby lamb leather, together with

appealing metals and stones. These will
transformed Nasha’s bags to remarkable
items that have distinctive character. One
of the brand’s highlights is how they pay
great attention to small details. With unique
identity, her products are sold in more
than 20 countries, in fashion capitals like
New York, London, Paris, and Florence. Her
bags also are popular among international
celebrities and fashion icons.
www.nasha-accessories.com
www.facebook.com/Nasha Laboratoire
nasha_official
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สกลนคร

จากครามสู่คราฟต์

ประวัติศาสตร์ครามสกล

ระหว่างการย้อมต้องมีการยกเส้นใยขึ้นมาเป็น
ระยะให้พ้นนํ้าย้อม เพื่อให้เส้นใยและครามได้สัมผัส
กับอากาศ สีครามจะถูกออกซิไดซ์เป็นสีนาํ้ เงิน ติดอยู่
ในเส้นใย ก่อนย้อม เส้นฝ้ายต้องสะอาดและเปียกนํ้า
อย่างทัว่ ถึง หากสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สมาํ่ เสมอ
จะทำ�ให้เกิดรอยด่าง จากภูมิปัญญาของชาวบ้านพบ
ว่าการย้อมแบบเย็น จะทำ�ให้สีติดได้ดีกว่า  จึงสังเกต
ได้ว่าส่วนมากจะใช้หม้อดินหรือโอ่งดินในการย้อม
การทำ�คราม
เริ่มจากฉีกใบและลำ�ต้นให้ฝอย เติมนํ้าแช่ไว้ 12 คราม ซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดี และหากต้องการ
ชั่วโมงจึงกลั บใบครามข้ างล่ างขึ้ น ทั บส่ ว นบนแล้ ว สีเข้มต้องย้อมซํ้าไปเรื่อยๆ
แช่ต่อไปอีก 12 ชั่วโมงจึงแยกกากออก จากนั้นเติม
คุ ณ สามารถเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งราวของ
ปูนขาว สัดส่วนปูนขาว 20 กรัมต่อนํ้าคราม 1 ลิตร
แล้วกวนจนกว่าฟองครามจะยุบ จากนั้นก็พักไว้หนึ่ง การย้อมครามได้ทแี่ อปพลิเคชัน่ ‘KRAM’ ซึง่ จัดทำ�โดย
คืน หากนํ้าใสเป็นสีเขียวแสดงว่าใส่ปูนน้อย แต่หาก จังหวัดสกลนคร
ใส่ได้พอดีจะได้เนื้อครามสีนํ้าเงินสด การย้อมแต่ละ
ครั้งต้องมีการเตรียมหม้อคราม เตรียมขี้เถ้าเพื่อให้
สีติดทนขึ้น

ครามเป็นพืชพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นพืชที่มนุษย์ใช้ในการ
ย้อมผ้าชนิดต่างๆ มานาน กระแสความสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ทำ �ให้ครามกลั บมาได้ รั บความสนใจ
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านถูกนำ�มาปัดฝุน่ และพัฒนาให้เป็น
ธุรกิจของชุมชน

Sakon N akHon
Indigo Crafts,
the Art and Culture

History of
Sakon NakHon Indigo

Indigofera is native plant in Northeastern
of Thailand, which grows in the field. Locals
know how to extract natural dye from this plant
that has unique identity in each community in
Sakon Nakhon.
Humans know how to use it as natural dye
since thousands years ago. Nowadays, with
more concerns on environment and pollution
people begin to look back at traditional values.
They have realized that artificial dyes contain
chemicals and metals. Therefore, people have
been giving more attention to natural dyes
nowadays. Local wisdoms are revisited and
developed into community business.

hydroxide per 1 liter of indigo water and continue
stirring until there is no bubble. Leave it overnight
and check again the next morning. If the water
turns green it means that there is less calcium
hydroxide. There are a lot more details to this
such as how to select mixing pot and how to
prepare ashes.
As part of the process the fabric needs to
be lifted up from the water from time to time to
let the fabric and indigo expose to air and start
oxidation process that changes indigo water be
blue and absorbed into the fabric. Therefore, it
is very important to clean the cotton and soak it
with water in a steady manner.
It is local know-how, which discovers that
cold water dye will create better outcome.
How to make indigo fabric
Consequently, they usually use clay pot, which
Starting with growing indigofera, natural dye releasing heat easier. Repeating the process is
of indigo color actually came from its branches a way to achieve darker color.
and leaves. Braches and leaves are torn apart
into small pieces and sunk in water for 12 hours
There are much more details to this. Application
at the first round and leaves have to be flipped KRAM is ready for download for those who are
and continued to sink in water for 12 hours keen to learn more. The application was created
more. Later, these soaked pieces of branches by Sakon Nakhon province.
and leaves will be taken out and leave only
water part. Adding calcium hydroxide into indigo
water with the formula of 20 grams of calcium

ผู้บุกเบิก
ผู้ผลิตที่ทำ�ให้ผ้าครามของสกลนครเป็นที่รู้จักในฐานะ
งานฝีมือและศิลปะผ้า ซึ่งปัจจุบันผลงานเหล่านี้
จำ�หน่ายได้ในราคาสูงและเป็นที่ต้องการของนักสะสม

Pioneers
The pioneering indigo producers in Sakon Nakhon whose works
are well recognized for the art and skills. The products in this category
nowadays have become collectible items with higher price.

Nakhon Tumtao
Agricultural
Housewives Group
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครถํ้าเต่า
เมื่อภูมิปัญญาผสานกับนวัตกรรม
“ภูมปิ ญ
ั ญาบวกนวัตกรรม” น่าจะเป็นนิยาม
ผ้าทอย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนคร
ถํ้่าเต่า  ตามคำ�บอกเล่าของ “แม่สุ่ม” สมคิด
พรมจักร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนคร
ถํ้าเต่าได้ดีที่สุด การทำ�งานอย่างเข้าใจและ
มีวิสัยทัศน์ของแม่สุ่มทำ�ให้เธอได้รับปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการ
จัดการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ยังยกระดับสินค้าจากนครถํ้าเต่าให้กลายเป็น
ของสะสมของนักสะสมผ้าอีกด้วย ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของกลุ่มคือการรักษาวิธีการผลิตที่เน้น
ความเป็นธรรมชาติแบบเดิม โดยมีกฎที่กลุ่ม
ชาวบ้านตั้งขึ้นกันเองว่าสมาชิกทุกคนจะต้อง
ปลูกครามเองเพื่อลดต้นทุน ก่อนที่จะแยกงาน
ตามความถนัดแต่ในภาพรวมคือการทำ�งานเป็น
ทีมเพือ่ สร้างแรงจูงใจ ทีน่ จี่ งึ ทำ�ทุกอย่างเองแบบ
ครบวงจรตัง้ แต่การปลูก การทอ การมัดหมี่ การ
ย้อม การขาย การบริหารต้นทุน การส่งเสริมการ
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ตลาด ซึ่งส่งผลไปยังการจัดการชุมชนโดยรวม
อีกด้วย ส่วนเรื่องของนวัตกรรมก็คือการทำ�งาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วย
งานอีกหลายหน่วยงาน ทำ�วิจัยเรื่องการย้อม
โดยใช้สจี ากธรรมชาติเพือ่ พัฒนาสินค้า เช่นนำ�สี
ของกลีบบัวและก้านบัวมาทำ�เป็นสียอ้ มร่วมกับ
คราม เพือ่ สร้างความแตกต่างและเพิม่ มูลค่าให้
กับผ้าครามของชุมชน  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครถํ้าเต่าเน้นการ
ผลิ ต ผ้ า ผื น โดยแต่ ล ะชิ้ น จะมี ร ายละเอี ย ดที่
แตกต่างกันซึ่งเป็นเสน่ห์โดยธรรมชาติของผ้า
ครามทำ�มือ ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตนํ้าครามออก
จำ�หน่ายอีกด้วย
164 หมูท่ ่ี 1 บ้านถา้ํ เต่า ต. สามัคคีพฒ
ั นา
อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร 47170
08 6241 2544
somkit004@gmail.com

A Mixture of know-how
and innovation
“Combination of know-how and
innovation” is the definition of indigo
weaving te xti l e b y Agric u lt u ra l
housewives group in Nakhon Tumtao
district, defined by “Mae Soom”, Somkid
Promchak, Head of the group. With her
vision and true understanding in what she
is doing, Mae Soom has received honorary
business administration degree from
Kasetsart University.  Her efforts also raise
the values of the group’s products from
commodity items to collectible.
They insist to hold on to traditional
knowledge that emphasizes on natural
process. The group came up with a code
of conduct that every group member
has to grow indigofera by themselves in
order to reduce production cost. They
work as a team and all members are
assigned to the tasks that match their
expertises to cover all procedures, from
growing indigofera, weaving, tying threads

to create pattern, dyeing, sales, cost
management, and marketing. This also
enhances community management.
Regarding innovation, the group has
collaborated with Kasetsart University and
other agencies to research on natural dyes
to develop new products like how they use
lotus petals and stems as natural dye to
combine with indigofera to create uniqueness
and add values to their original products.  
Nakhon Tumtao Agricultural Housewives
Group focuses on making big pieces of
indigo fabric, with distinctive details that
makes every piece different from each other
and this is the charm of handmade indigo.
They also produce and supply indigo dye
water to others.
164 Moo 1 Ban Tumtao, Samakki Pattana
sub-district, Arkart Umnuay district,
Sakon Nakhon 41170
08 6241 2544
somkit004@gmail.com
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Ban Kamkha Indigo
Weavers Group
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำ�ข่า
สร้างสรรค์บนผืนผ้า ผสานภูมิปัญญาดั้งเดิม

บุ ค คลแรกที่ เ ราต้ อ งกล่ า วถึ ง เมื่ อ พู ด ถึ ง ที่ นี่ คื อ
“แม่พิระ” พิระ ประเสริฐก้านตง ปราชญ์ชาวบ้าน
และครูช่างศิลปหัตถกรรมในโครงการ Sacict ที่ไม่
เพียงมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพ
งานผ้ า ทำ � มื อ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยกระบวนการธรรมชาติ
แต่ยงั สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั คนในชุมชน โดยได้
รวมกลุ่มผลิตแบ่งงานกันทำ� และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขึ้น ในปีพ.ศ. 2537 ทั้งยังเป็นกลุ่มที่พึ่งตนเอง
ด้วยการระดมทุนของสมาชิก ก่อนได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงานในเวลาต่อมา
ความโดดเด่นของผ้าทอย้อมครามผ้าคำ�ข่า  โดย
เฉพาะเมื่อกล่าวถึงผ้าของแม่พิระคือ การทอผ้าฝ้าย
เขียนมือด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งที่ทำ�เส้นขึ้นเอง จาก
เดิมเริ่มด้วยการทอผ้าเป็นผ้ามัดหมี่ลายสร้อยระย้า 
ต่ อ มาจึ ง เริ่ ม ทำ � ผ้ า มั ด ย้ อ มที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ส วยงาม
แตกต่ า งจากงานทั่ ว ไปและทำ � ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ทั้งยังมีเสื้อยืดย้อมคราม และผ้าบาติกเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ รวมถึงรับผลิตผ้าครามในรูป
แบบผ้าม้วนเพื่อส่งต่อสำ�หรับแปรรูป
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         นับตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำ�ข่า 
เน้นการปลูกฝ้ายและย้อมครามด้วยตัวเอง ไปจนถึง
การทำ�ตลาด เช่น การขายผ้าเองโดยแม่พริ ะทีเ่ ดินทาง
ไปจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทงี่ านแสดงสินค้าต่างๆ ทีม่ กั ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งในเรื่องคุณภาพ และ
เทคนิคการย้อมหลายครั้งจนได้สีครามเข้ม (สำ�หรับ
ผู้ที่ชอบผ้าครามสีเข้มที่ราคาสูงกว่าการย้อมสีอ่อน)
และเทคนิ ค สี ธ รรมชาติ อื่ น ๆ เช่ น การหมั ก โคลน
การย้อมสีฝ้ายจากเปลือกไม้ต่างๆ เช่น หว้า  มาผสม
กับคราม
20 หมูท่ ่ี 4 ตำ�บลไร่ อำ�เภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร 47130
08 6231 0518
www.facebook.com /พิระ ประเสริฐก้านตง

Textile Creation from
Traditional Knowledge

Pira “Mae Pira” Prasertkantong is the local guru
here. She is the craft instructor for Sacict Project,
that aims to enhance community members’
production capacity, develop handmade textile
through natural process, build career, and
create new income. In 1994, the group was formed
as the community enterprise. Works in textile  
production were delegated to each member.
Before gaining supports from various
organizations they were self-reliance with capital
from fundraising.
Unique characteristic of Kamkha fabric,
especially those innovated by Mae Pira, is
hand-printed cotton. It began with traditional soi
raya pattern and transformed into its own style.
Nowadays, there also are indigo dyed t-shirt and
batik. They also produce big roll of indigo fabric
to supply tailors.
Since its inception, the group has intended to
grow their own cottons and involve in all dyeing
process, together with making their own marketing

plan Mae Pira travels to art and crafts fair in
many places. They have always received positive
feedbacks regarding quality and technique to
achieve darker shade of indigo and other natural
techniques like how they incorporate mud and
husks into dyeing process. Darker shades of
indigo have more complicated dyeing process
and therefore is more costly.
20 Moo 4 Rai sub-dirtict, Panna Nikom
district, Sakon Nakhon 47130
08 6231 0518
www.facebook.com /พิระ ประเสริฐก้านตง
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Functional Art
indigo

Maeteeta

แม่ฑีตา ศิลปะที่มีฟังก์ชั่น

กว่า 20 ปีมาแล้วที่แบรนด์ “แม่ฑีตา” บุกเบิกถางทางช่วยให้ผ้าย้อม
ครามที่หลายคนมองว่าเป็นเสื้อผ้าของคนสูงอายุ เป็นสัญลักษณ์ของ
ชนชัน้ แรงงาน กลายเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลาย และ
กลายเป็นสินค้าแฟชัน่ ของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ในเวลานี้ ปีพ.ศ. 2535 แบรนด์
แม่ฑตี าก่อตัง้ ขึน้ ในจังหวัดสกลนคร บ้านเกิดของคุณประไพพันธ์ แดงใจ
ผูก้ อ่ ตัง้ โดยใช้ชอื่ คุณแม่ของเธอ “ฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ” เป็นชือ่ แบรนด์ และ
ตัง้ ใจว่าจะนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของครอบครัวมาเล่าใหม่ดว้ ยความเชือ่ มัน่
และภูมิใจ จุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญอยู่ที่ฝีมือของแม่ฑีตาถูกนำ�ไปใช้ตัดเย็บ
เป็นชุดของนักแสดงในภาพยนตร์ Troy (2004) ปัจจุบันแบรนด์แม่ฑีตา
กลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมผ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดเด่นของแม่ฑตี าคือการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับธรรมชาติ และงานทีผ่ สม
ผสานเรื่องราวทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกคราม
การทอเป็นผ้ามัดหมี่ การแปรรูปเป็นเสื้อผ้าตัดเย็บ และการพัฒนารูป
แบบงานทอใหม่เช่นการสลับเส้นฝ้ายให้มมี ติ ิ นูนตาํ่ นูนสูงไม่เท่ากันก่อน
เข้าสูย่ คุ ออกแบบทีท่ �ำ ให้เสือ้ ผ้ามีความเป็นแฟชัน่ และมีสไตล์ในเจเนอเรชัน่
ที่ 3 ที่ดูแลโดยลูกสาวคนโต คุณสุขจิต แดงใจ
เลขที่ 1 หมู่ 14 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
09 7954 6632
www.facebook.com/Maeteeta/ และ www.maeteeta.net
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It has been more than two
decades ago that brand “Maeteeta”
paved the way for indigo fabric
that used to be viewed as
clothing for elders or symbol of
working class. Maeteeta has
transformed this perception
and made indigo fabric well
received as fashionable items
for younger crowd. Maeteeta
brand was formed in 1992 in
Sakon Nakhon, birthplace of
Praphaiphan Daengchai, the
founder who used her mother’s
name, Teeta Chanpenphen, as
brand’s name. The brand was
established with intention to retell
her family’s know-how with
optimism and pride. The key
turning point was in 2004 when
Maeteeta’s products were used
as costume for the casts of
the movie, Troy. Nowadays,
Maeteeta’s items are desired
by textile collectors in both
Thailand and around the world.
The strengths of Maeteeta’s
brand are their eco-friendly
quality and how products clearly
exhibit the art and craft of
indigo dye, from growing
indigofera, weaving of mudmee,
tailoring products into clothing
items, and development of new
weaving techniques like how
they switch cotton thread to allow
dimensional effect. All these
have led to the development
of products by family’s third
generation, Sukajit Daengchai,
who focuses on design to create
fashionable pieces.
No. 1 Moo 14 Ban Nadee, Na Hua
Bor sub-district, Panna Nikom district,
Sakon Nakhon 47220
09 7954 6632
www.facebook.com/Maeteeta
www.maeteeta.net

ผู้ผลิตผ้าคราม
นี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของหลายๆ แบรนด์ในจังหวัดสกลนคร
กลุ่มผู้ผลิตผ้าผืนเหล่านี้เป็นเสมือนต้นนํ้าของอุตสาหกรรมผ้าคราม
และน่าทึ่งที่ทั้งหมดสามารถผสมผสานทั้งคุณค่าของเดิม พร้อมๆ กับปรับตัว
เข้าสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

Producers
These producers in Sakon Nakhon are the beginning of indigo
industry chain. It is quite impressive that they can combine traditional
values with modernity.

Ban Cherng Doi
Cotton Community
Enterprise Group
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเชิงดอย
ทีบ่ า้ นเชิงดอย ตำ�บลนาม่อง อำ�เภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร การทอผ้าฝ้ายย้อมครามคือ
มรดกภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใน
ชุมชน กลายเป็นอาชีพสำ�คัญของกลุม่ ผูห้ ญิงส่ง
ผลดีให้ “กลุม่ แม่ๆ” หรือกลุม่ ผูส้ งู อายุของชุมชน
มีรายได้ เป็นความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ผลิตของดีของจังหวัดสกลนคร
ในขณะที่ ก ลุ่ ม ผู้ ช ายในหมู่ บ้ า นเข้ า มามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนการปลูกครามและขั้นตอน
การทำ�คราม นอกจากใช้ย้อมผ้าฝ้ายที่ผลิตขึ้น
เองในชุมชนแล้ว ยังสามารถให้บริการรับจ้าง
ย้ อ มคราม รวมทั้ ง ขายครามที่ พ ร้ อ มสำ � หรั บ
การย้อมให้กับผู้ประกอบการต่างชุมชนหรือใน
จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่นของบ้านเชิงดอยคือผ้า
ฝ้ายย้อมครามทอมือลายมัดหมีโ่ บราณทีใ่ ช้เส้น
ด้ายจากการเข็นมือ นำ�เส้นด้ายมาผูกมัดเพื่อ
สร้างลวดลาย จากนั้นนำ�ไปย้อมครามก่อนที่
จะนำ�มาทอเป็นลายต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ได้รับแรง
บันดาลใจจากธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เช่น ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายไหล ลายขิด
ลายสร้อยพร้าว เป็นต้น ในเวลาเดียวกันแม่ๆ
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ที่ ทำ � งานทอผ้ า ย้ อ มครามก็ ยั ง ไม่ ห ยุ ด คิ ด ค้ น
ลายใหม่ๆ  
แม่ปรารี พิมมะทาถือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ทอผ้ามัดหมีจ่ ากผ้าฝ้ายเข็นมือแห่งบ้านเชิงดอย
ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในปราชญ์ผ้าฝ้าย
ย้อมครามธรรมชาติของจังหวัดเพราะไม่เพียง
มีทักษะแต่สามารถคิดค้นลายที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เช่น ลายงูลอย (ทอด้วยเส้นพุง่ เส้นยืน
แบบ 4 ตะกอให้ลายขึ้นบนผืนผ้า) ลายไถ (จาก
การมัดเส้นด้ายเส้นหมีก่ อ่ นนำ�ไปย้อม) และลาย
หมากจับทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากพืชนาํ้ ธรรมชาติ
ที่ พ บเห็ น ได้ ใ นชุ ม ชน ปั จ จุ บั น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเชิงดอย รวมตัวและแบ่ง
หน้าที่การทำ�งานอย่างชัดเจนโดยมีแม่ปรารี
เป็นตัวแทนนำ�ผ้าไปขายที่ถนนผ้าคราม หรือ
สามารถเดินทางมาเยือนกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าฝ้ายบ้านเชิงดอยด้วยการโทรนัดหมาย
26 /1 เชิงดอย หมู่ 6 ตำ�บลนาม่อง
อำ�เภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
09 5809 4759 / 08 9596 2743
0895962743

The story of us

At Ban Cherng Doi (Na Mong sub-district,
Kut Bak district), Indigo cotton weaving is a
mastery handed down from one generation
to another. It has become main occupation
for female community members, especially
those who are mothers and elders.
It has become a source of income and their
pride to be part of Sakon Nakhon’s iconic
products. Male members are involved
in planting indigofera and making dye.
Besides using it to dye cotton that they
weaved they also offer dyeing service and
sell indigo dye to other producers in other
communities and provinces nearby.
The group’s special product is indigo
cotton with traditional mudmee pattern
that uses tying technique to create various
nature-inspired patterns from their lifestyle
and culture. They also constantly invent
new patterns.
Mae Praree Pimmata is an expert in
mudmee cotton weaving in Ban Cherng Doi.

She is recognized as one of Sakon Nakhon’s
natural indigo dye gurus. Alongside her
skills, she also has creativity to create new
patterns such as ngoo loy pattern (using
four threads as part of pattern), tai pattern
(using tying technique before dyeing),
and mak jab pattern (inspired by a type
of aquatic plant commonly found in their
community). Today, members in Ban
Cherng Doi Cotton Community Enterprise
Group is delegated for their own tasks and
Mae Praree is a representative who brings
their indigo products to sell at Pha Kram
Street in the city. The group can also be
visited by appointment.
26/1 Cherng Doi, Na Mong sub-district,
Sakon Nakhon 47180
09 5809 4759 / 08 9596 2743
0895962743
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Ban Oondong –
Nong Chaiyawal Indigo
Community Enterprise
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมคราม
บ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์

บ้ า นอู น ดง-หนองไชยวาลย์
คือหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตของจังหวัด
สกลนครที่ ไ ด้ รั บ การพู ด ถึ ง ใน
ด้ า นการผลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมชาติ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ เริ่มตั้งแต่
การให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การปลู ก
ฝ้ า ยและต้ น ครามโดยไม่ ใ ช้ ส าร
เคมี ฝ้ า ยที่ เ ก็ บ ได้ จ ะนำ � มาปั่ น
มื อ แล้ ว ทอเป็ น ลวดลาย ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของกลุ่มคือลายเกล็ด
เต่าและลายเกล็ดแลน (ตะกวด)
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของคนอูนดง
ที่ สื บ เชื้ อ สายมาจากชาวภู ไ ท มี
การคิดลวดลายใหม่ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มั ก มี
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ลายใหม่ ๆ มาให้ ท ดลองความ
สามารถของชาวบ้ า น ปั จ จุ บั น
กลุ่มบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
มี คุ ณ สุ นี ย์ พร้ อ มโกมล เป็ น
ประธานและเป็นหนึ่งในปราชญ์
ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ที่นี่มีการ
จัดการอย่างมีระบบ มีการควบคุม
คุ ณ ภาพ การผลิ ต และมี ช่ อ ง
ทางการจัดจำ�หน่ายที่ขยายไปถึง
ช่องทางออนไลน์ด้วย  
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2556 ทาง
กลุม่ มีทงั้ ผ้าพืน้ หน้าเมตร ผ้าพันคอ
และผ้ า คลุ ม ไหล่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้ า ย้ อ มครามที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
และยั ง ช่ ว ยสร้ า งรายได้ ชุ ม ชน
เฉลี่ย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทอผ้ า ย้ อ มคราม
บ้ า น อู น ด ง - ห น อ ง ไ ช ย ว า ล ย์
ยังได้รับการสนับสนุนสำ�นักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ BEDO
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ถื อ
เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชน
ที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดแบบ
ยั่งยืน
31 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นอูนดง ต.นาใน
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
08 0765 3937 / 09 8652 8163
www.facebook.com/วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงหนองไชยวาลย์-หมู่ที่-1-บอูนดง

Natural pleasure

Ban Oondong – Nong Chaiyawal is one of Sakon Nakhon’s
indigo producers who use
natural production process
and also has special styles.
They plant non-chemical indigofera and also use manual
labor to spin cotton threads
and weave them in unique
patterns such as kled tao or
kled lan patterns, The distinctive
character of Oondong people
who derived from Phu Tai
ancestors.They always use
imagination to create new
patterns to challenge weavers
and responds to clients’ needs.

Now this group is led by
Sunee Promkomol, natural
indigo dye expert. Their products
are under management
system that involves quality
control, production, and online
distribution channel.
Since 2013, the group’s
products include big pieces
for fabric with 1 meter width,
scarves, and shawls. With
popularity of indigo products,
community’s income per capita
now is at 5,000 baht per month.  
Ban Oondong – Nong Chaiyawal
Indigo Community Enterprise
also gains support from

Biodiversity Based Economy
Development Office (BEDO)
under Ministry of Natural
Resources and Environment to
develop products from nature
and be community model who
applied sustainability concept
into their development.
31 Moo 1 Ban Oondong, Na Nai
sub-district, Panna Nikom
district, Sakon Nakhon 47130
08 0765 3937 / 09 8652 8163
www.facebook.com/วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้าน
อูนดง-หนองไชยวาลย์-หมู่ที่-1บอูนดง
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แบรนด์ผ้าครามแปรรูป
สกลนครเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านธุรกิจการทำ�เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปขนาดใหญ่ ทำ�ให้มี
ผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีทักษะในการออกแบบและตัดเย็บจำ�นวนมาก
เมื่อได้รับการชักชวนและสนับสนุนจากหน่วยงานที่ทำ�งานด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมผ้าคราม จึงเป็นการผนวกจุดเด่นจากโลกใหม่ผสานกับคุณค่า
ของโลกเก่าได้อย่างลงตัว การนำ�ผ้าครามมาแปรรูปเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
ผ้าคราม ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามตื่นตัว

Indigo Fashion Brands
Sakon Nakhon is well-known for its ready to wear clothing business.
Therefore, there are a lot of business owners and personnel with excellent
skills in design and tailoring. With great support from agencies that work
towards development of indigo industry, Sakon Nakhon has managed
to integrate values of the new and old cultures. Traditional indigo fabric
has been transformed to fit the needs of new generation and allows
new business opportunity to develop. These have led to the boom
of indigo fashion items.

Come Home
Sakon Nakhon
คำ�หอม สกลนคร �
จิบกาแฟสัมผัสเสน่ห์ผ้าคราม

คำ�หอม สกลนคร ร้านกาแฟ อาหารและของหวาน
ในอาคารไม้เก่าสองชั้น ที่นำ�วัสดุท้องถิ่นมาตกแต่ง
ร้าน มาพร้อมแนวคิดห้องรับแขกของคนสกลนคร
ที่นี่คุณสามารถดื่มกาแฟละเลียดขนมและลุกขึ้นมา
แวะชมผลิตภัณฑ์ผ้าครามที่มุมผ้าครามของร้านได้
ซึ่ ง เป็ น ไปตามตามความตั้ ง ใจของครอบครั ว
“คุณประสาท ตงศิร”ิ ซึง่ เริม่ มาจากความเป็นนักสะสม
ผ้าครามทีเ่ ก็บมาร่วมสิบๆ ปี “ของภรรยา” จึงตัดสินใจ
ใช้พนื้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของร้านกาแฟ เป็นทัง้ ทีแ่ สดงผ้าทีต่ น
สะสมจนกระทัง่ เริม่ วางจำ�หน่าย  ช่วงแรกร้านคำ�หอม
จำ�หน่ายผ้าฝ้ายย้อมครามจากประเทศลาวและผ้า
จากสกลนครบางส่วนและจำ�หน่ายเฉพาะผืนที่เธอ
มีซาํ้ กันและขายให้เฉพาะแฟนผ้าครามตัวจริงเท่านัน้
ต่อมาจึงเริม่ ขยายเป็นธุรกิจจำ�หน่ายอย่างจริงจัง ถือว่า
เป็นร้านค้าปลีกผ้าครามแห่งแรกๆ ทีย่ กระดับโฉมหน้า
ของการขายผ้าครามสำ�หรับนักสะสม ปัจจุบนั มีสนิ ค้า
ผ้าย้อมครามที่หลากหลายขึ้น ทั้งจากแหล่งผลิตใน
สกลนคร เช่นจากอำ�เภอพรรณานิคม อำ�เภออากาศ
อำ � นวยและอำ � เภอพั ง โคนบางส่ ว น นอกจากช่ ว ย
สนับสนุนกลุม่ ผูผ้ ลิตท้องถิน่ แล้ว ยังช่วยให้ผทู้ มี่ าเยือน
ร้านแห่งนี้รู้จักผ้าของสกลนครมากขึ้นกว่าเดิม
1654/4 รัฐพัฒนา ซอย 5 ถนนรัฐพัฒนา
อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
08 1873 7564
www.facebook.com/คำ�หอม-สกลนคร

Enjoying the Charms of Indigo
with a Fine Cup of Coffee

Come Home Sakon Nakhon is a coffee shop
that also serves food and desserts in an old
two-storey wooden building decorated with local
crafts. The key concept of the place is to be a
living room for people of Sakon Nakhon, where
visitors can enjoy coffee and delicious desserts
while browsing indigo products at the indigo corner.
This is the intention of shop’s owner, ‘Prasart
Tongsiri’s family’ whose also is indigo product
collector for more than ten years. His wife decided to
use this area in the shop to exhibit her collectable
items and later became a sales corner. In the
past, products at Come Home Sakon Nakhon
were mainly sourced from Laos, with some from
Sakon Nakhon. She only sold products from her
collection to other indigo collectors. The business
has expanded and became one of the first retail
shops in Sakhon Nakhon that sells indigo items.
Nowadays, there is more variety of products with
various sources in the province such as Panna
Nikom district, Arkart Umnuay distirct, and Pang
Kon district. While supporting local producers the
shop also is an introductory point for visitors to
learn about indigo.
1654/4 Ratpattana Soi 5, Ratpattana Road,
Muang district, Sakhon Nakhon 47000
08 1873 7564
www.facebook.com/คำ�หอม-สกลนคร
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Kramsakon

ครามสกล แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน
บรรยากาศร่ ม รื่ น และอาคารไม้ ที่ เ ต็ ม ไป
ด้วยเรื่องราวของผ้าครามแห่งนี้ อาจกลายเป็น
รักแรกพบแม้คุณไม่เคยรู้จักผ้าคราม ไม่เพียง
แค่ได้ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน ผู้มา
เยือนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าครามผ่านกิจกรรม
เรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้ ตามความตัง้ ใจของคุณสกุณา 
สาระนันท์ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นคนสกลนครโดย
กำ�เนิด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ครามสกล” ขึ้น ด้วย
ประสบการณ์ ก ว่ า สิ บ ปี ใ นธุ ร กิ จ ผลิ ต เสื้ อ ผ้ า
สำ�เร็จรูปและประสบการณ์การทำ�งานส่งเสริม
อาชีพในท้องถิ่น ทำ�ให้เธอเห็นช่องทางในการ
พัฒนาหัตถกรรมของชาวบ้านให้กลายเป็นธุรกิจ
ทีส่ ร้างรายได้และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของผ้า
ครามเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน
หากเปรี ย บ “ครามสกล” กั บ คนหนึ่ ง คน
บุคคลนัน้ ต้องเป็นคนทีเ่ ปีย่ มคุณภาพ เห็นคุณค่า
ผ้าย้อมครามในฐานะของขวัญจากธรรมชาติ
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คุณสมบัตเิ หล่านีไ้ ด้ถกู ถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ท่ี
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่การคัดสรร
ผ้าจากกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่นและร่วมพัฒนาผ้า
โดยใช้การออกแบบเพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้ารุน่ ใหม่ๆ
เช่น เสื้อคลุมกิโมโน รองเท้า  ไปจนถึงเครื่อง
นอน ผ้าคลุมเตียง สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ครามสกล
แตกต่างจากร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าคราม
อื่นๆ นั่นคือเน้นที่การให้ความรู้ ทั้งในมิติด้าน
วัฒนธรรมและในเชิงวิทยาศาสตร์ของการผลิต
คราม  ครามสกลจึงเหมือนเป็นจุดเชือ่ มระหว่าง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และ
หน่วยงานรัฐก็ว่าได้
212 หมู่ 2 บ้านพะเนาว์
ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
08 0582 6655
www.facebook.com/KhramSklKramsakon
@kramsakon

Community
Knowledge Center

Even those who are not familiar with
indigo will fall in love with this tranquil
building full of story about indigo. It
is not only a shop to browse and buy
indigo items but it is a knowledge center
to learn in-depth information about
indigo as intended by Sakuna Saranan,
founder of Kramsakon, a native of
Sakon Nakhon. With more than a decade
of experience in ready to wear clothing
business and worked in local
occupational development, she has
found a way to promote local  handicrafts
and turned it to profitable business
while preserving traditional identity of
indigo fabric.
If Kramsakon is a person it was a
person full with vision who recognized
indigo dye values as a gift from nature.
These qualities are displayed through

creative designed products. Working
process starts from selecting local producers
and develop products together to make
indigo fabric more accessible to younger
clients such as kimono style robe, shoes,
and bedding products.
What differentiates Kramsakon to other
indigo shops is how the brand gives important
to educating people in both cultural and
scientific aspects of indigo dye. Therefore,
Kramsakon can be seen as linkage between
producers, business owners, designers,
and governmental agencies.
212 Moo 2 Ban Panao, Huay Yang
sub-district, Muang district, Sakon Nakhon
47000
08 0582 6655
www.facebook.com/KhramSklKramsakon
@kramsakon
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Kram Hug
ครามฮัก รักในคราม รักในงานตัดเย็บ

ความโดดเด่ น ของแบรนด์
“ครามฮัก” อยู่ที่ความเนี้ยบและ
รูปแบบทีท่ นั สมัย เป็นความแตกต่าง
ทีด่ งึ ดูดลูกค้ากลุม่ ผูห้ ญิงวัยทำ�งาน
และคนรุน่ ใหม่ คุณปิยะนุช มนต์คาถา
ผู้ ก่ อ ตั้ ง แบรนด์ แ ละดี ไ ซเนอร์
อาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทำ � ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า สำ � เร็ จ รู ป ที่ ทำ �
ร่วมกับสามี (วิญญู มนต์คาถา)
ต่ อ ยอดทำ � เสื้ อ ผ้ า จากผ้ า คราม
โดยซื้ อ จากแหล่ ง ทอที่ ก ระจาย
อยู่ ทั่ ว สกลนครมาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ความสนใจครามและผ้ า คราม
ของเธอเริ่มต้นจากการได้รับการ
ชักชวนจากบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
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ให้ แ ปรรู ป ผ้ า ฝ้ า ยย้ อ มครามให้
เป็นผลิตภัณฑ์ จากที่ไม่มีโอกาส
ทำ�ความรู้จักผ้าคราม การได้รวม
กลุ่มเรียนรู้ทำ�ให้เธอเห็นช่องทาง
ทางธุรกิจ จนก่อเกิดเป็นความรัก
ในครามอย่างทีเ่ ธอนำ�มาตัง้ ชือ่ ร้าน
การคิ ด นอกกรอบว่ า เสื้ อ ผ้ า
ย้ อ มครามไม่ ไ ด้ จำ � เป็ น ต้ อ งเป็ น
ของผูส้ งู อายุเท่านัน้ แต่สามารถใส่
ได้ทุกวัย เธอจึงเริ่มจากการลอง
ใช้ ล ายหมี่ ข นาดเล็ ก เพื่ อ ง่ า ยใน
การต่อลายและผ้าครามซึ่งผลิต
จากผ้าฝ้ายที่เส้นใยค่อนข้างหนา 
สามารถตัดเป็นเดรสโดยไม่ต้อง
อั ด กาว ส่ ว นผ้ า ฝ้ า ยเขี ย นมื อ ที่
ค่ อ นข้ า งแข็ ง แต่ มี ล ายที่ ทั น สมั ย

สามารถตัดเป็นกางเกงกับสูทได้
เมือ่ ประกอบกับแบบแพตเทิรน์ ทีด่ ี
การตัดเย็บด้วยช่างฝีมือที่มีทักษะ
ด้วยเครื่องจักรแบบอุตสาหกรรม
ทำ�ให้งานของครามฮักโดดเด่นขึ้น
มา นอกจากเสื้อผ้าแฟชั่น ครามฮักยังมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท
ทัง้ ของใช้ภายในบ้าน กระเป๋าและ
เครือ่ งประดับทีใ่ ช้ผา้ ครามเป็นส่วน
ประกอบ
445 ถ.รัฐบำ�รุง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
08 1661 9662
www.facebook.com/kramhug/
@aepiyanoot

Love in Kram, Love in Clothing

Highlights of Kram Hug are
the brand’s meticulousness
and contemporary design,
which differentiate it from other
brands and also appeal to
clients who are working women
and younger generation.
Piyanoot Monkatha, brand’s
founder and designer, and
her husband,Winyu Monkatha,
employ their experience in
clothing business, and develop
clothing items from indigo. They
purchase fabric from weavers
around Sakon Nakhon to use
as materials for their brand. Her
interests in indigo fabric began
from recommendation from
staff at Kasetsart University,

Sakon Nakhon Campus, to
develop products from indigo
cotton. From first day of not
knowing anything about indigo,
she has learnt and found
business opportunity and
indigo has become her love
and passion.
The unconventional idea
that indigo dye is not necessarily
for old people but it can be worn
by everyone at all age. She
started by using indigo dyed
cotton with smaller threads that
is quite thick to make dresses.
Hand-printed cotton also has
contemporary look and its
thickness also is perfect for
tailoring suits and trousers.

Good patterns and skillful
dressmakers, together with
high quality industrial sewing
machines, have created
impressive works for Kram
Hug. In addition to clothing
items, Kram Hug also has
various products ranging from
household products, bags, and
accessories, with indigo as
central part of all items.
445 Ratbamrung Road, Tat
Cherngchum sub-district, Muang
district, Sakon Nakhon 47000
08 1661 9662
www.facebook.com/kramhug/
@aepiyanoot
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Kram Thong/
Mann Craft

ครามทอง/แมนคราฟท์
ศิลปะในผ้าคราม

ความโดดเด่ น ของครามทองอยู่ ที่ บุ ค ลิ ก
ของแบรนด์ที่สร้างชื่อจากงานฝีมือแบบงานศิลปะ
สมัยใหม่ ตัวร้านเองก็ให้ความรู้สึกถึงแกลเลอรีแสดง
งานศิลปะ โดยเฉพาะแบรนด์ “แมนคราฟท์” ซึ่งถือ
เป็นแบรนด์ธงของร้านครามทอง รังสรรค์โดยคุณแมนปราชญ์ นิยมค้า ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในระดับ
สากล แมนคราฟท์เคยไปแสดงงานทั้งในเกาหลีและ
ญี่ปุ่นในฐานะศิลปินผ้าคราม   
ย้อนกลับไป 8 ปีที่แล้ว คุณแมนเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าครามและลงมือทำ�ด้วยตัวเองตั้งแต่การปลูก
ครามไปจนถึงการตัดเย็บ ด้วยความสนใจและอยากรู้
กระทั่งปัจจุบันแบรนด์แมนคราฟท์ มีทั้งแหล่งปลูก
โรงย้อมและโรงทอผ้าครามที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิคการมัดย้อมใหม่ๆ ด้วยคราม
และสีจากวัสดุธรรมชาติอนื่ ๆ แมนคราฟท์เด่นเรือ่ งการ
เล่นกับเฉดสี และการเพนต์แบบฟรีแฮนด์
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ส่ ว นแบรนด์ ค รามทองเป็ น งานผ้ า ผื น และชุ ด ที่ ตั ด
เย็บแบบเอาใจตลาดมากขึ้น มีการใช้ผ้าลายเก่าๆ
มาประยุกต์กับไอเดียโดยทั่วไป จะดูแลโดยคุณแม่
ของคุณแมนเป็นหลัก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า
ครามของทัง้ ครามทองและแมนคราฟท์มหี ลากหลาย
ประเภท รวมถึ ง ของแต่ ง บ้ า นที่ อ อกแบบได้ อ ย่ า ง
น่าสนใจ ครามทองยังมีสาขาที่สนามบินสกลนคร
และแมนคราฟท์มีสาขาที่ตลาดบองมาร์เช่ พลาซ่า 
กรุงเทพฯ
1576 ถนนสุขเกษม ตำ�บลธาตุเชิงชุม
อ. เมือง จ.สกลนคร 47000
042 714 685 (ครามทอง สกลนคร)
09 9929 8173 (แมนคราฟท์ กรุงเทพฯ)
www.facebook.com/ร้านครามทอง-สกลนคร
www.facebook.com/Mann-craft-shop

Arts in Indigo

Kram Thong’s characters are built by expertise
in contemporary art. The store also gives feeling
of a gallery where artworks are exhibited. Mann
Craft brand also is the key brand of Kram Thong
shop, which is designed by Praj “Mann” Niyomkha,
young designer whose works has been
recognized in international arena. Mann Craft
showcased indigo products at shows in South
Korea and Japan. Eight years ago, Mann learnt
about indigo and started from growing indigofera
to dressmaking with enthusiasm. Nowadays
Mann Craft brand has a farm, eco-friendly dyeing
hall, and weaving hall. The brand also invents
new tie-dye techniques both from indigofera and
other natural materials. Mann Craft’s products
also play with colors and freehand paint.
For Kram Thong brand, the products are big
pieces of fabric and clothing items that are made
of vintage pattern fabric mixed with visionary
ideas. Mann’s mother is the key force of the
brand. At present, products by Kram Thong and
Mann Craft comprise various products like home
decoration items. In addition to Kram Thong’s  
main store, Kram Thong also has another branch at
Sakon Nakhon Airport and Mann Craft has
another branch at Bon Marché market in
Bangkok.
1576 Sookkaem Road, Tat Cherngchum sub-district,
Muang district, Sakon Nakhon 47000
042 714 685 (Kram Thong, Sakhon Nakhon)
09 9929 8173 (Mann Craft, Bangkok)
www.facebook.com/ร้านครามทอง-สกลนคร
www.facebook.com/Mann-craft-shop
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Sakda
kramsakon
ครามของผู้ชายมีสไตล์

เมื่อนึกถึงผ้าครามและเสื้อผ้า
สำ�หรับสุภาพบุรษุ ทัง้ หลาย “ศักดา”
คือคำ�ตอบแรกและคำ�ตอบเดียว
ของจังหวัดสกลนคร เรียกได้วา่ หาก
เข้าไปทีร่ า้ นนี้ หนุม่ ๆ สามารถแปลง
โฉมเปลี่ยนลุคตั้งแต่หัวจรดเท้าได้
ครบตั้งแต่หมวก เสื้อ สูท กางเกง
กระเป๋า  ไปจนถึงรองเท้าที่ทำ�จาก
ผ้าคราม ความน่าสนใจของแบรนด์
ศักดาคืองานออกแบบเสือ้ ผ้าผูช้ าย
โดยรัชนีกร คันทะสิทธิ์ ผูก้ อ่ ตัง้ และ
ดีไซเนอร์ เรือ่ งราวนัน้ ก็เริม่ ต้นคล้ายๆ
กับทุกแบรนด์ นัน่ คือมาจากความ
ชอบเป็นหลักและเริ่มตัดเย็บเพื่อ
สวมใส่เอง จากนัน้ ก็ได้รว่ มโครงการ
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พั ฒ นาผ้ า ครามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
จนสามารถทำ � เป็ น ธุ ร กิ จ จริ ง จั ง
จากชุ ด เสื้ อ เชิ้ ต เรี ย บๆ ขยั บ มา
เป็ น กางเกง แจ็ ก เกตและมา
จนถึงชุดสูท โดยใช้ผ้าฝ้ายทอมือ
ย้ อ มครามจากกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต บ้ า น
อู น ดง-หนองไชยวาลย์ เ ป็ น หลั ก
ความแตกต่างในรูปลักษณ์สินค้า
และกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ม้จะดูเฉพาะกลุม่
แต่ ชัด เจนทำ � ให้ แ บรนด์ ศัก ดามี
ลูกค้าขาประจำ�อยูไ่ ม่นอ้ ย ทัง้ ลูกค้า
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบนั ได้
ขยายไลน์ไปสู่สินค้าสำ�หรับผู้หญิง
และเครือ่ งประดับอีกด้วย  

73/4 ถนนไอทียู ต. ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
08 1975 6124
www.facebook.com/sakda_kramsakon
malii_09

Masculine Style Indigo
Sakda is a perfect answer
for indigo products for men.
Clothing items are available at
Sakda for full look from products
like hats, shirts, suits, trousers,
bags, and shoes. All are made
from indigo dye. Interesting
design of the brand came
from creativity of Rachaneekorn
Kanthasith,brand’s founder and
designer. The story began with
personal likeness and tailoring
for own use. After joining indigo
development program by
Kasetsart University,Sakon
Nakhon Campus, She
has started the business.
From simple shirts, her works

advanced to trousers, jackets,
and suits by using indigo dyed
cotton mainly sourced from
producers in Ban Oondong –
Nong Chaiyawal. Products
that look different with different
targeted customers make Sakda
has a lot of regular customers,
both Thais and foreigners. Sakda
currently expands its line to
covers female products and
accessories.
73/4 I.T.U Road, Tat Cherngchun sub-district,
Muang district, Sakon Nakhon 47000
08 1975 6124
www.facebook.com/sakda_kramsakon
@malii_09
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สีสันบนถนนผ้าคราม
ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ทุกเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถนนหน้าวัด
พระธาตุเชิงชุมถูกเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่ของคนรักคราม คนค้าคนขายและ
นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันที่นี่ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้เกิด
ขึ้นจากความตั้งใจของหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งเป็นกลุ่ม “คลัสเตอร์” (Cluster)
ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากครามที่มีผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมา
รวมตัวกัน เกิดเป็นศูนย์กลางของผ้าคราม ถนนสายผ้าครามเส้นนี้จึงเกิดขึ้น
เพื่อต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยว ผู้คน ไปจนถึงผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อ
และสั่งสินค้าผ้าย้อมครามคุณภาพของจังหวัดสกลนคร  ทั้งยังเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางการจำ�หน่ายให้กลุ่มผู้ผลิต กว่าจะมีถนนผ้าครามในวันนี้ รวมแล้วใช้
เวลาพัฒนาโครงการนาน 5 ปี ทั้งเก็บข้อมูลไปจนถึงการทำ�ประชาพิจารณ์  
โดยเวลานี้มีเป้าหมายใช้เวลา 3 ปีเพื่อพัฒนาถนนผ้าครามเส้นนี้ให้เกิดเป็น
ตลาดที่สามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งสัปดาห์

Liveliness on Indigo Street
Every weekend and public holidays starting from 3 PM the street
in front of Wat Phra That Choeng Chum in old town Sakon Nakhon is
transformed into sharing space for indigo lovers. Vendors and tourists
who are interested in indigo dye are joining from different places.
This street was introduced in 2016 as collaborations between people
from management and development backgrounds, educational institutes
(especially Kasetsart University, Sakon Nakhon Campus). It is agreed
that Sakon Nakhon is in need of a place that acts as the center for both
indigo raw materials and ready made indigo products in order to make it
more accessible to the producers. This is also another distribution
channel for both traditional and young generation producers to meet with
buyers directly. Indigo street took five years to come to live starting with
its drafting ideas and public forum. It took three years to develop this
street into a concept of northeastern style flea market for travelers who are
visiting Sakon Nakhon over the weekend.

Lankramphutai
Sakon Nakhon
ลานครามภูไท สกลนคร
พลังของคนรุ่นใหม่

ลานครามภูไท สกลนคร เกิดขึน้ โดยคุณนันทพงษ์
ทิมฉิมพลีและคุณระพาภรณ์ โสภาพ สองคนรุน่ ใหม่ท่ี
เห็นคุณค่าของคราม จากทีเ่ คยทำ�งานประจำ�และงาน
ค้าขายทั้งคู่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรและเริ่มศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากครามที่เป็นสินค้า
ส่งออกของจังหวัดสกลนคร จากนัน้ ตัดสินใจลองทำ�ผ้า
ครามเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปลูก ทำ�สี ตั้งหม้อย้อม
ออกแบบลาย ไปจนถึงการจัดจำ�หน่ายด้วยตัวเองทั้ง
ทีต่ ลาดผ้าครามและช่องทางออนไลน์ มีทง้ั งานเสือ้ ผ้า
มัดย้อมและงานทอ เสียงตอบรับทีท่ ง้ั คูไ่ ด้รบั จากลูกค้า
ส่วนใหญ่ คือเรือ่ งของกระบวนการผลิตและย้อมทีเ่ ป็น
มิตรกับธรรมชาติทกุ ขัน้ ตอนและงานออกแบบทีเ่ ข้าใจ
ตลาดวัยรุน่ อีกทัง้ พัฒนาสินค้าไปจนถึงวิธกี ารผลิตผ้า
ครามอย่างต่อเนือ่ ง คุณนันทพงษ์ยงั เป็นหนึง่ ใน Young
Smart Farmer เกษตรกรรุน่ ใหม่ทใ่ี ช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาสินค้าเกษตรโดยการทำ�เครือ่ งกวนครามเพือ่ ลด
ต้นทุนเรื่องเวลา โดยสามารถกวนครามได้เร็วภายใน
15 นาที จากเดิมทีใ่ ช้เวลาราว 60 นาที ลานครามภูไทยัง
เปิดชัน้ เรียนครามทีส่ อนตัง้ แต่ วิธกี ารปลูกคราม การนำ�
ต้นครามมาทำ�สียอ้ ม การตัง้ หม้อครามเพือ่ ย้อมด้วยวิธี
ธรรมชาติ การออกแบบลายมัดเสือ้ เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ ง
ครามและผ้าครามอย่างแท้จริง
บ้านอูนดง ต.นาไน อ.พรรณานิคม สกลนคร 47000
09 9591 6599
www.facebook.com/lankramphutaisakonNakhon/
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The Power of New Generation

Lankramphutai is initiated by Nantaphong
Timchimplee and Rapaporn Sophab, who value
significance of indigo. From having full time
job and doing business they had converted to
working in a farm and learnt about indigo. They
decided to try every process of indigo dye by
themselves, from growing indigofera, making
dye, setting dyeing pot, designing patterns, and
selling at both textile markets and online platform.
Their products include tie-dyed and weaved
works. Most of their clients are impressed with
their eco-friendly dyeing process and the design
that captures the hearts of youngsters. Nantapong
also is acknowledged as “Young Smart Farmer”
who employs innovation in development of
agricultural products by inventing stirring
machine to stir indigo automatically. This takes
only 15 minutes instead of 60 minutes then it
saves a lot of time. Lankramphutai also has a
classroom for indigo dye workshop. All processes
from growing indigofera, indigo dye making,
setting up pot for natural dye, and pattern design,
are taught here to indigo enthusiasts.
Ban Oondong, Na Nai sub-district,
Panna Nikom district, Sakon Nakhon 47000
09 9591 6599
www.facebook.com/lankramphutaisakonNakhon

The Lady of
Indigo Street

Heaunnangkram
เฮือนนางคราม นางหาบแห่งถนนผ้าคราม

คุณฐิตมิ า บุญต่าย นางหาบผ้าครามทีแ่ ต่งตัวสวยด้วยผ้าครามทีเ่ ธอ
ผลิตเอง เธอยังมีบริการนำ�ผ้าในหาบแต่งตัวให้นกั ท่องเทีย่ วถ่ายภาพโดย
ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย สร้างสีสนั ให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูค้ นทีเ่ ดินขวักไขว่ไปมา 
แรงบันดาลใจของเธอคือความสุขที่ทำ�ให้คนทั่วไปได้รู้จักผ้าครามและ
แน่นอนได้สัมผัสกับแบรนด์เฮือนนางครามของเธอเอง
คุณฐิิติมาเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ครามที่เธอชอบควบคู่
กับการเปิดร้านอาหาร โดยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับครามจากกลุ่มผู้ผลิตบ้าน
อากาศอำ�นวยและอีกหลายแห่ง จากนั้นจึงเริ่มมองหาจุดแข็งและสร้าง
ความแตกต่างให้กับแบรนด์ด้วยการแต่งตัวเป็นนางหาบ ซึ่งทำ�ให้เธอ
รู้สึกสนุกและยังช่วยประชาสัมพันธ์ร้านและของดีจังหวัดสกลนครให้
เป็นที่รู้จัก ความแตกต่างของเฮือนนางครามก็คือ การประยุกต์เอาความ
คิดแบบใหม่ใส่ลงไปในคุณค่าแบบเก่า  เช่นการตัดแปะตัวอักษรเป็นชื่อ
จังหวัดใส่ลงบนเสื้อ หรือการจัดพื้นที่สำ�หรับกิจกรรมเวิร์คช็อปสำ�หรับ
ครอบครัวทีต่ อ้ งการมาลองย้อมครามแบบวันเดียวเสร็จในราคาหลักร้อย
เป็นการสร้างความแตกต่างทีท่ �ำ ให้หลายคนรูจ้ กั เฮือนนางครามได้อย่างดี
64 ม.1 ถ.รัฐบำ�รุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
08 1871 2945
facebook.com/เฮือนนางคราม-สกลนคร

Titima Boontai always dresses
up with indigo items that she
made by herself. She also walks
around with her collection of
indigo fabric and helps tourists
who would like to dress up free
of charge. She is the street’s
liveliness. Her inspiration is
to make people happy with
indigo items and of course with
her brand, Heaunnangkram.
Titima has started indigo
products business together with
a restaurant. She studied about
indigo from producers in Ban
Arkart Umnuay and other
places. She has discovered
strengths and differences in her
brand. Dressing up also lightens
up the mood and is a good way
to promote her shop and this
famous product of Sakon Nakhon.
What made Heaunnangkram
different than others is how she
mixes modern concepts with
conventional values like how
she puts province’s name on
a shirt and how she organizes
a one-day family workshop to
learn indigo dye at affordable
cost. This is how she makes
Heaunnangkram stand out from
others.
64 Moo 1 Ratbamrung Road,
Tat Cherngchun sub-district,
Muang district, Sakon Nakhon
47000
08 1871 2945
www.facebook.com/เฮือนนาง
คราม-สกลนคร
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ThaiNiyom
Kramsuay

ไทยนิยม ครามสวย
ไอเดียชุดผ้าครามมีดีไซน์ สวยไม่ซ้ำ�
เกื อ บสุ ด ปลายถนนสายผ้ า คราม คุ ณ จะพบกั บ บ้ า นไม้ โ บราณ
สองชั้นอายุราว 70 ปี   เป็นที่ตั้งของร้านผ้าผืนและผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผ้าคราม  ทั้งมัดหมี่และมัดย้อม เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2559  คณ
ุ ภัยศูนย์ ภิรมย์ราช เจ้าของร้านและดีไซเนอร์บอกว่า
เธอเปิดร้านนีข้ นึ้ เพราะความหลงใหลทีม่ ตี อ่ ครามมาตัง้ แต่เด็กๆ และเก็บ
ความชอบนีไ้ ว้ จนกระทัง่ เมือ่ ทุกอย่างพร้อมก็เปิดร้านนีข้ นึ้ โดยไม่ได้หวัง
ผลเรื่องกำ�ไร แต่อยากแบ่งปันเรื่องราวของผ้าครามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ในร้านมีทั้งชุดเดรสที่เธอออกแบบเองและยังเป็นพื้นที่จำ�หน่ายผ้าคราม
จากกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดสกลนคร ที่นี่ยังมีบริการตัดเย็บเสื้อผ้าและชุด
จากผ้าครามทุกรูปแบบ ทั้งชุดทำ�งาน ชุดแฟชั่นสมัยใหม่ และชุดราตรี
ที่มีไอเดียน่าสนใจ เช่น ชุดอ๋าวหย่ายที่ทำ�จากคราม เรียกว่าดีไซน์สวย
สมชื่อร้านจริงๆ
ถนนผ้าคราม (หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม)
09 3584 4246
www.facebook.com/Thainiyom.indigo
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One of a Kind
Indigo Design

At the end of Indigo Street,
there is two-storey wooden
house that has been on this
location for more than 70 years.
Here is a textile shop that
offers both mudmee fabric and
tie-dyed fabric. It was opened
in 2016 by Paisoon Piromraj,
owner and designer, who has
strong passion in indigo since
her childhood. This shop is
not about making profit but it
is her intention to share ideas
about indigo. She has designed
indigo dresses and also
sourced indigo clothes from
local producers. Her shop also
does custom-made items from
indigo like work outfits, casual
dress, and evening dress, with
creative twists.
Indigo Street (In front of
Phra That ChoengChum)
09 3584 4246
www.facebook.com/Thainiyom.
indigo

Cotton Clothes
from Cherng Doi
ผ้าม้วนบ้านเชิงดอย

นอกจากสินค้าแปรรูป คุณยังสามารถสั่งซื้อผ้าครามแบบผ้าม้วน
จากร้านกลุ่มผู้ผลิตได้ หนึ่งในนั้นคือร้านผ้าม้วนจากกลุ่มผู้ผลิตบ้านเชิง
ดอย ที่มีคุณบังอร ไชยตะมาตร จำ�หน่ายทั้งแบบยกม้วนและตัดแบ่ง
ขายให้ลูกค้าตามความต้องการ จุดเด่นคือผ้าฝ้ายเข็นมือที่ผลิตและ
ย้อมด้วยครามธรรมชาติ ซึ่งให้สีที่แตกต่างจากผ้าที่ย้อมจากโรงงาน
คุณยังนำ�ลายผ้าที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วมาสั่งผลิตได้ด้วย
ถนนผ้าคราม (หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม)
08 4799 9214
เมือ่ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์

Simply blue beauty

Beside readymade products,
big pieces of cotton can also
be obtained from producers.
One of them is cotton clothes
supplier from Ban Cherng Doi
led by Bang-orn Chaitamart,
which does both wholesale
in rolls and retail in pieces.
The highlights are handmade
cotton and also natural dyed,
indigo which differentiates their
products from manufactured
products. Original design can
also be custom-made here.
Indigo Street (In front of Phra
Tat Cherngchum)
08 4799 9214
Coordinated with above phone
number
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