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บทคัดยอ 

 แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือโดยการยอมดวยสีธรรมชาติในงานวิจัยนี้ทําโดยการออกแบบ

ลวดลายทอและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาทอยอมสีธรรมชาติแบบด้ังเดิมของกลุม

หัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม การพัฒนากระบวนการคิดในงานวิจัยและงานสรางสรรคนี้ เร่ิมโดยการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการยอมสีธรรมชาติเพื่อทําเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการยอมจากสียอมเคมีมาเปนสีที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมที่ไดจากแหลงธรรมชาติเปนการลดปญหาการปนเปอนของสียอมเคมีในน้ําทิ้งแลวจึงใหทดลองปฏิบัติการ

ยอมใหตรงกับผังเฉดสีที่ยอมในหองทดลองและปฏิบัติการทอจากการอานแบบ จากนั้นใหอิสระแกผูทอในการพัฒนา

แนวความคิดการออกแบบดวยตนเอง เปนการทําใหผูทอสามารถพัฒนาการออกแบบและผลิตภัณฑอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ :    ผาทอมือ  สีธรรมชาติ  การออกแบบการทอ 

Abstract 

 Conceptual idea for product development of natural dyed hand-woven fabric in this research is 

to design weaving patterns and to develop new products in order to create value-added to traditional 

natural-dyed fabrics of a local handicraft group in Chiang Mai. Process development in this research and 

creativity was conducted by giving knowledge of natural dyeing to convince behavior change from 

chemical dyeing to environmental-friendly dyeing from natural resource to reduce contamination in waste 

water due to chemical dye. The natural dyeing experiment was conducted to meet the same color shade 

with a laboratory color chart and weaving practices was pursued by pattern reading. Finally, the weavers 

were encouraged to create and design their weaving for sustainable product and design development.   
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แนวความคิด 

 ในปจจุบันผลิตภัณฑที่ทําจากผาทอมือจากเสนใยธรรมชาติทั้งเสนใยฝายและไหมของไทยไดรับการสงเสริม

เพื่อพัฒนาเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามโดยยังคงเอกลักษณของทองถ่ินตางๆ ทําใหไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทั้งชาวตางประเทศที่ชื่นชมงานฝมือสรางสรรคและชาวไทยท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการสืบทอดภูมิ

ปญญาไทย [1-2] จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวาจังหวัดเชียงใหมมีกลุมทอผาพื้นเมืองจํานวนประมาณ 30 ราย  

ต้ังอยูในอําเภอสันปาตอง ก่ิงอําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอแมแจม อําเภออมกอย อําเภอแมริม 

อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด โดยมีผลิตภัณฑทั้งผาทอมือยอมสีธรรมชาติและสีเคมี ทั้งที่

ขายเปนผืนเพื่อนําไปตัดเย็บ และผลิตภัณฑสําเร็จจากผาทอมือ เชน ปลอกหมอน ผาหม ผามาน เปนตน รวมถึงมีการ

แปรรูปผาทอใหเปนผลิตภัณฑตางๆเพื่อเพิ่มมูลคา เชน ผาถุงสําเร็จ ผาปูโตะ ผารองจาน เส้ือผาสําเร็จรูป เปนตน โดย

ไดรับการสนับสนุนการจัดต้ังกลุมเครือขายผูผลิตผาทอมือ โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 รวมถึงการสนับสนุน

จากสํานักประสานงานชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมทองถ่ิน (ภาคเหนือ) สกว. เพื่อสงเสริมใหมี

การพัฒนากระบวนการผลิตผาทอมือใหมีคุณภาพ [2] ทั้งนี้ผาทอมือของจังหวัดเชียงใหม นิยมใชฝายเปนวัตถุดิบ 

เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ยังสามารถปลูกไดในทองถ่ินและผูผลิตยังมีแนวคิดในการอนุรักษกระบวนการผลิตผาดวยมือ

ทั้งหมด ต้ังแต การปลูกพืชที่ใหเสนใย การหีบฝาย การปนเสนใยฝาย การยอมสี และการทอ  

กระแสความนิยมการใชสีธรรมชาติในงานศิลปะและหัตถกรรมทองถ่ินเปนที่ยอมรับกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาทางส่ิงแวดลอมที่มีการปนเปอนของสียอมเคมีหรือสีซองในนํ้าทิ้ง อีกทั้งในกระบวนการ

ยอมสีเคมียังมีการใชสารเคมีชวยยอมอื่นๆอีกหลายชนิดในปริมาณมาก ทําใหเกิดการต่ืนตัวของผูผลิตหันมาใชสี

ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น [3] หรือลดปริมาณการใชโลหะหนักที่ชวยในการยอมสีธรรมชาติ [4] สีธรรมชาติที่นิยมใชใน

ประเทศไทย ไดแก สีครามจากตนคราม สีแดงสดจากคร่ัง สีสมจากเมล็ดคําแสด สีเทาดําจากผลมะเกลือ สีดําจาก

ถานของกระดูกสัตว สีชมพูจากแกนฝางและสีเขียวจากเปลือกสมอหรือใบแค เปนตน [1-2] โดยมีการใชสารชวยยอม

ประเภทโลหะมอรแดนทประเภทตางๆชวยในการยอมเพื่อใหไดเฉดสีในการยอมสีธรรมชาติที่หลากหลายมากขึ้น [5] 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 ในป พ.ศ. 2550 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) ไดใหความสําคัญกับการสนับสนุน

ใหกลุมแมบานเกษตรกรไดใชสีธรรมชาติในการยอมเสนดายเพ่ือใชในการทอ จึงใหทุนสนับโครงการ “การพัฒนา

กระบวนการยอมสีธรรมชาติ” เพื่อดําเนินถายทอดความรูและพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีธรรมชาติแกกลุมแมบาน

เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับงานสรางสรรคนี้ไดดําเนินการกับกลุมทอผาบานหนองอาบชาง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม [6] ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมประมาณ 50 คน ไดจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกแมบาน

เกษตรกรในหมูบานยามวางเวนจากฤดูกาลเก็บเก่ียว โดยนําลายมัดหม่ีโบราณมาประยุกตใหม เรียกวา “มัดหม่ี-

ประยุกต” มามัดยอมดายยืน สําหรับการทอผา 2 ตะกอ โดยทางกลุมมีศักยภาพในการผลิตผาฝายทอมือลวดลาย

ตามส่ังในปริมาณมากเพื่อสงขาย ในปจจุบันไดมีการผลิตผาฝายยอมสีธรรมชาตินอกเหนือจากการยอมสีเคมี มี

ปริมาณการผลิตผาฝายทอมือทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี ประมาณ 8,000 เมตรตอเดือน โดยมีชองทางการขายทั้งปลีก

และสงทั้งภายในและตางประเทศ กลุมทอผาบานหนองอาบชางไดใชสีธรรมชาติจากพืช เชน สีน้ําตาลแกมเหลืองจาก

แกนและรากของตนขนุน สีดําจากผลมะเกลือ สีครีมจากดินแดง เปนตน และมีผลิตภัณฑที่จําหนาย เชน ผาฝายทอ

มือยอมสีธรรมชาติที่ตัดขายเปนเมตร เส้ือผาตัดเย็บจากผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ เชน 
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ของท่ีระลึก กระเปาใสเงิน ที่รองจาน หมอน และผามาน เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากน้ีกลุมฯ ยังไดรับรางวัล

ผลงานดีเดนชางศิลปไทยประเภทผา ป พ.ศ. 2526 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมไทย รวมถึงผานการคัดสรรสุดยอด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทผลิตภัณฑผาและเคร่ืองแตงกาย ป พ.ศ. 2546   

จากกเฉดสีธรรมชาติที่ยอมกันสวนใหญในจังหวัดเชียงใหม คือ เฉดสีเขียว น้ําตาล ดํา แดง และนํ้าเงิน ทั้งนี้

อาจเปนการยอมสีเดียว หรือยอมทับหลายๆสี เพื่อผสมใหไดสีสันที่สวยงามและแปลกตา [2] ทั้งนี้การทําลวดลายของ

การทอ จะเปนการยอมลายดายยืน ซึ่งเปนเอกลักษณของการมัดยอมในภาคเหนือ ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บ

ตัวอยางน้ําที่ใชในการทอ พบวาน้ําบาดาลที่ใชในการสกัดสีธรรมชาติของกลุมทอผาในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม มีธาตุเหล็กผสมในน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในปริมาณประมาณ 0.01 ppm ที่เปนปริมาณท่ีมากพอในการ

ทําหนาที่เปนสารชวยยอมประเภทโลหะมอรแดนทเพื่อชวยในการยึดติดสีธรรมชาติกับผาฝายไดดี โดยไมตองมีการ

เติมสารมอรแดนทอื่นๆชวยในการยอม อยางไรก็ตามในกรณีที่ตองการเฉดสีที่หลากหลายข้ึน และตองการเฉดสีที่

เหมือนกันในการยอมซ้ํา มีการใชน้ําดางจากขี้เถาพืชหรือดินโคลนชวยในการยอม หรือมีการใชมอรแดนทสังเคราะห 

เชนจุนสี และสารสม ชวยในการยอม [5] 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 1 แสดงภาพ (ก) ผูวิจัย (ซาย) กับคุณปรีดา จันตาโลก ประธานกลุมทอผาบานหนองอาบชาง (ขวา) สําหรับการ

ปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติและการทอผาเปนชิ้นงานตามลวดลายที่ออกแบบ (ข) สมาชิกในกลุมทอผาบานหนองอาบ

ชางซ่ึงกําลังทอผา (ค) ผลิตภัณฑเดิมของกลุม เชน กระเปาใสเหรียญ 

 

โครงการวิจัยนี้เปนการบูรณาการทางดานวิทยาศาสตรและศิลปะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตผาทอยอม

สีธรรมชาติ โดยไดดําเนินการจัดทําตัวอยางเฉดสีการยอมสีธรรมชาติตางๆ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการยอมสีของ

กลุมชาวบาน ที่จะยอมใหเหมือนกับเฉดสีในผังสีเพื่อที่จะสามารถทําซํ้าใหไดเฉดสีเดิมเม่ือมีการส่ังผลิตเพิ่ม และ

พัฒนาแนวคิดในการออกแบบลวดลายใหทั้งสามารถอานแบบลายทอ แลวทําการทอตามแบบท่ีออกแบบไว และยัง

สงเสริมกระบวนการพัฒนาแนวคิดของผูทอในการออกแบบลายทอใหมไดเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สามารถคิดลวดลายเองได  

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

1. เปนการอบรมใหความรูกลุมเกษตรกรเปาหมาย โดยการใหคําแนะนําการยอมสีธรรมชาติ การมัดยอม 

การทอผา และการออกแบบลาดลายผา 
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2. เปนการปฏิบัติการมัดยอมดายยืนตามลวดลายที่ออกแบบไวแลวนํามาทอผาและทําการผลิตเปนชิ้นงาน

ตัวอยางประเภทกระเปา 

3. เปนการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบลวดลายผาทอ 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1. ดําเนินคัดเลือกกลุมเกษตรที่ทอผาฝายดวยมือในจังหวัดเชียงใหม เพื่อคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีการ

ยอมสีธรรมชาติ และใหความรวมมือในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- การอบรมใหความรูและคําแนะนําในการยอมสีธรรมชาติ 

- การรวบรวมขอมูลองคความรูในการยอมสีธรรมชาติและลวดลายทอเดิมของกลุม ดังแสดงในรูปที่ 2 

- การปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติ และการมัดยอม 

- การปฏิบัติการทอผาเปนชิ้นงานตามลวดลายที่ออกแบบ 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

รูปที่ 2 แสดง (ก) ลวดลายการทอสําหรับการมัดยอมดายยืน (ข) ตัวอยางผาทอมือยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบาน

หนองอาบชางกอนเขารวมโครงการ 

 

 2. จัดทําผังเฉดสีจากดายฝายยอมสีธรรมชาติ โดยมีการเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณของโลหะมอรแดนท

เพื่อเปนตัวอยางเฉดสีที่หลากหลายใหกับผูทอ เพื่อที่ผูทอจะทําการยอมดายฝายท่ีจะใชในการทอใหไดเฉดสีเดียวกับ

ตัวอยางจากผังเฉดสี ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผังเฉดสีจากดายฝายยอมสีธรรมชาติ ที่ทําการยอมในหองทดลอง 

3. ผูออกแบบไดพัฒนาลวดลายใหม [6] โดยเนนการมัดยอมดายยืน เปนการคงเอกลักษณของการทอของ

ภาคเหนือไว โดยมีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการการออกแบบ เพื่อใหผูทอไดเรียนรูวิธีการคิดคนลวดลายใหมๆ 

ไดเองภายหลัง ทั้งนี้แสดงตัวอยางของการทอลาย 2 ตะกอ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาลวดลายการทอ มี 4 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ทอตามแบบ เพื่อใหผูทอ ทอตามแบบ และยอมใหไดสีธรรมชาติตามแบบ 

ขั้นที่ 2 ปรับระยะหางชองของลาย เพื่อใหผูทอไดเรียนรูการปรับระยะหางของการทอเพ่ือใหเกิดลวดลายที่

แตกตางไป 

ขั้นที่ 3    ปรับคูเฉดสีของการทอ เพื่อใหผูยอมไดฝกปฏิบัติการยอมสีใหตรงกับเฉดสีที่ออกแบบ เพื่อความ

แมนยําในการพัฒนาการผลิตผายอมที่มีเฉดสีที่ตรงตามแบบท่ีส่ังทํา และเพื่อใหผูทอไดเรียนรูการเปลี่ยนเฉดสีของ

ดายฝายที่ใชในการทอเพื่อพัฒนาใหเกิดลวดลายที่แตกตางไป 

ขั้นที่ 4 ออกแบบตามจินตนาการของผูทอ เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและเปนอิสระในการทอ โดย

ทํางานประสานกับผูยอม เพื่อใหไดเฉดสีที่ตองการ 

ผลการปฏิบัติ  
เพื่อใหผูทอเกิดความชํานาญในการอานแบบการทอจากลายที่ออกแบบไวในกระดาษ จึงใหผูทออานแบบ

การทอ 4 แบบ ประกอบดวย 

การทอแบบที่ 1 การเปล่ียนสีดายพุง  

การทอแบบที่ 2 การทอสลับสีดายพุงเพื่อใหเกิดเฉดสีใหมจากดายที่ทับกัน  

การทอแบบที่ 3  การทอสลับสีกับดายยืนที่ทําการมัดยอม  

การทอแบบที่ 4  การทอสลับสีกับดายยืนที่ทําการมัดยอมตลอดความกวางของผา  

แลวจึงทําการทอ ไดผลการปฏิบัติเปนที่นาพึงพอใจ โดยผูทอซึ่งเปนสมาชิกกลุมทอผาพื้นเมืองสามารถท่ีจะ

อานแบบที่ออกแบบไว แลวดําเนินการทอไดตามแบบแตการยอมสียังไมไดเฉดสีที่ถูกตองตามผังเฉดสีตัวอยาง ดัง

แสดงในตารางที่ 1  

จากนั้นจึงทําการปรับระยะหางชองของลาย เพื่อใหผูทอไดเรียนรูการปรับระยะหางของการทอเพ่ือใหเกิด

ลวดลายที่แตกตางไป โดยมีผลการปฏิบัติการทอ ดังแสดงในตารางท่ี 2 แลวดําเนินการทอไดตามแบบแตการยอมสี

ยังไมไดเฉดสีที่ถูกตองตามผังเฉดสีตัวอยางในเฉดสีน้ําตาลแดง  

จากนั้นทําการปรับคูเฉดสีของการทอ เพื่อใหผูยอมไดฝกปฏิบัติการยอมสีใหตรงกับเฉดสีที่ออกแบบ เพื่อ

ความแมนยําในการพัฒนาการผลิตตอไป และเพื่อใหผูทอไดเรียนรูการเปล่ียนเฉดสีของฝายที่ใชในการทอเพื่อใหเกิด

ลวดลายที่แตกตางไป โดยมีผลการปฏิบัติการทอ ดังแสดงในตารางท่ี 3 พบวาผูทอสามารถพัฒนาการอานลวดลาย

และการยอมใหไดเฉดสีที่ถูกตองตามแบบไดถูกตองขึ้น เนื่องจากมีความชํานาญในการอานแบบมากขึ้นตามลําดับ

และไดทําการยอมใหไดเฉดสีที่ตรงกับเฉดสีตัวอยางกอนแลวจึงทําการทอ 

 จากนั้นจึงทดลองใหทอลวดลายตามจินตนาการของผูทอ โดยมีผลการปฏิบัติ ดังแสดงในรูปที่ 4 แลวใหผู

ทอทําการยอมและทอซํ้าอีก 2 คร้ัง พบวาผูทอสามารถผลิตผาที่มีเฉดสีและรูปแบบการทอที่เหมือนเดิมไดดังนั้น ถามี

การส่ังทําผาลวดลายและสีเดิมซ้ําอีกผูทอก็จะสามารถทอเพิ่มในปริมาณท่ีมากขึ้นได 

4. พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติจากผาที่ทอในโครงการ นํามาทําการตัดเย็บเปนกระเปา

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาทอยอมสีธรรมชาติได พบวาการคํานวณตนทุนการยอมและทอผา การตัดเย็บและคา

วัสดุประกอบ รวมประมาณ 250 บาทตอใบ (คิดจากการผลิตกระเปาตนแบบจํานวน 30 ใบ ในป พ.ศ. 2551)  
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ตารางที่ 1 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบ  
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

3  
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

 

ตารางที่ 2 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบที่มีการปรับระยะหางชองของลาย 
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

3  
 
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 

 
 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 
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ตารางที่ 3 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบที่มีการปรับคูเฉดสีของการทอ  
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

3  
 
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

 

รูปที่ 4 ตัวอยางผาฝายทอยอมสีธรรมชาติที่มีการออกแบบตามจินตนาการของผูทอเอง ภายหลังจากที่ไดรับการ

พัฒนากระบวนการออกแบบจากการเขารวมโครงการ 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
การยอมดายฝายดวยสีธรรมชาติชนิดตางๆดวยวิธีการยอมดวยน้ํารอน จากการสกัดสีธรรมชาติจากพืช โดย

มีการกรองเศษพืชออกจากน้ํายอมเพื่อปองกันไมใหยอมดาง ทําการมัดยอมดายพุง และทําการมัดยอมดายยืนใหเปน

ลวดลายตางๆ ตากใหแหงในที่รม แลวทําการทอผาดวยมือโดยก่ี 2 ตะกอ ณ กลุมทอผาบานหนองอาบชาง 

ขอจํากัดในงานวิจยั 
 งานวิจัยนี้ไมไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคเน่ืองจากชิ้นงานสรางสรรคที่ผลิตขึ้นมาน้ัน

ไมไดทําขายในเชิงการคา เนื่องจากจัดสงใหกับศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) เปนช้ินงาน

ตัวอยางผลิตภัณฑจากโครงการ แตในป พ.ศ. 2553 ไดมีการติดตามผลการใชสีธรรมชาติในการยอมผาฝายทอมือ

ของกลุมทอผาบานหนองอาบชาง พบวายังมีการดําเนินการอยูอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
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คําขอบคุณ  
คณะผูวิจัยและสรางสรรคขอขอบคุณศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) สําหรับทุน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการแกภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผายอมสีธรรมชาติโดยการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และการตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อใหกลุมชาวบานที่ทอผาดวย

เสนใยธรรมชาติหันมาใหความสําคัญกับการใชสีธรรมชาติแทนการใชสีเคมี  
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