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ชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็ก
โดย นายส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ
บนเส้ น ทางหลวง สาย 226 จากที่ ตั้ งอ าเภอศรี สะเกษ มุ่ งสู่ จั งหวั ดสุ ริ น ทร์ ณ สี่ แยก
บ้ านส้ มป่ อย มี เ ส้ น ทางเข้ า สู่ ชุ ม ชนรั ก ษ์ ห ม่ อ นไหมบ้ า นหนองเหล็ ก ต าบลอี่ ห ล่ า อ าเภออุ ทุ ม พรพิ สั ย
จ.ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดภูมิปัญญาปราญ์ท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรม จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูก
รุ่นหลาน ชุมชนแห่งนี้เน้นหนักการพัฒนารังไหม เส้นไหมเหลือง จากการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพันธุ์ไทย
ลูกผสม ผลผลิตรังไหม เส้นไหมเหลืองสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกาให้สมาชิ กในชุมชนได้ดีระดับหนึ่ง สมาชิก
ของชุมชนยิ่งผลิตรังไหมได้มากเท่าใด นั่นหมายถึงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกเอง จนเป็นมูลเหตุที่ทาให้
ในอดีตการเลี้ยงไหมพัฒนาจากปริมาณน้อยค่อยเติบโตถึงขั้น ตอนเลี้ยงไหมวัยอ่อนขาย ขายรังสด และขายเส้น
ไหมในปัจจุบัน สมาชิกชุมชนให้ความสาคัญการคัดแยกรังดีและรังเสีย ทาให้เพิ่มมูลค่าสินค้าสูงขึ้น การแปรรูป
เส้นไหมมีความสาคัญที่จะผลิตเส้นไหมให้มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานที่กรมหม่อนไหมกาหนด ชุมชนแห่งนี้
จึงยอมรับประสิทธิภาพ การทางานและคุณภาพของเครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 (เครื่องสาวไหมยูบี 2)
มีความคุ้มทุนในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
พันธุ์ไหม พันธุ์ดีที่นามาออกสู่เกษตรกรจะต้องเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยง ในลักษณะของผลผลิต
ขายได้ทั้งรังไหมและเส้นไหม อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังนิยมเลี้ ยงไหมพันธุ์ไหมพื้นบ้าน แต่ยังมีจุดอ่อนคือ
เกษตรกรผลิตไข่ไหมใช้เอง เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากเพราะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคเพบบรินได้
เนื่องจากโรคนี้ สามารถติดต่อทางไข่ไหม ทาให้การเลี้ยงไหมในรุ่นถัดไปล้มเหลว เช่น หนอนไหมมีขนาดไม่
สม่าเสมอ อ่อนแอ หลังจากไหมนอน 3 แล้วจะลอกคราบไม่ออก วิธีที่ถูกต้องเกษตรกรควรไปขอรับการบริการ
ไข่ไหมพันธุ์ดี จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมหม่อนไหมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งผลิตไข่ไหม
ถูกต้องตามหลักวิชาการมีคุณภาพสูง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลกาหนด
งานหม่อนไหมมีลักษณะเป็นกึ่งเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนการปลูกหม่อน การเลี้ยง
ไหม การสาวไหม และการทอผ้าไหม ที่เป็นสิ่งทอพื้นบ้าน (Native textile) หัตถศิลป์ (Art and craft) และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Industrial textile) ขั้นตอนการปลูกหม่อน และการเลี้ยงไหมจัดอยู่ในภาคการเกษตร
ถือเป็นขั้นตอนระดับ “ต้น น้า” (Up stream) ที่เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญในการ
ทางาน และยังต้องเผชิญกับความผันแปรของสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี
ธรรมชาติของไหมชอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ไม่สูงเกินไป (25-28 องศาเซียส, 70-85% R.H.)
ในกรณีอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์สูง (สูงเกิน 30 องศาเซียส, 95-100% R.H.) จะทาให้ไหมอ่อนแอง่ายต่อ
การเกิดโรค เช่น โรคไวรัส โรคแบคทีเรีย โรคที่เกิดจากเชื้อรา และโรคเพบบริน โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ต้องดูแลเป็นพิเศษถึงแม้ว่าจะมีใบหม่อนที่มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอ แต่ช่วงเวลา
นี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงไหมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
การเลี้ ย งไหมง่ ายกว่ า ให้ ผ ลผลิ ต ดีก ว่ า ถึ ง แม้ ว่ า ปริม าณใบหม่ อ นมี ไ ม่ม ากพอ และคุ ณ ภาพสู้ ฤ ดู ฝ นไม่ ไ ด้
หากผลผลิตรังไหมมีคุณภาพดีจะทาให้สามารถผลิตเส้นไหมดีด้วย ทาให้ผู้ประกอบการทอผ้าไหม สามารถผลิต
ผ้าไหมคุณภาพดีเยี่ยม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เรียกขั้นตอนนี้ว่า “ปลายน้า” (Down stream)
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แนวความคิดที่จะพัฒนาและอยากให้เกิดขึ้น
ของชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็ก ต่าบลอี่หล่่า
ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าพิเศษที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย จัดอยู่ในสินค้าประเภทบ่งบอกถึงประเพณี
วัฒนธรรมไทย เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ บริโภคระดับบนของตลาดสากล จึงต้องรักษาความเป็นหนึ่งนี้ไว้สู่รุ่นหลาน
สืบไป การขับเคลื่อนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ให้บริการที่ดี ด้านพันธุ์ หม่อน พันธุ์ไหมพันธุ์ดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรดีที่เหมาะสม โดยวิธีการฝึกอบรมเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด ทาให้เกษตรกรมีความอบอุ่ น เกิดความ
มั่นใจที่จะดาเนินงานกิจกรรมหม่อนไหมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่นของชุมชน รักษ์หม่อนไหม
บ้านหนองเหล็กในการเพิ่มขีดความสามารถผลิตรังไหม เส้นไหมให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น จึงร่วมกันกาหนดกรอบ
แนวความคิดและอยากให้เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้
1. ตลาดสาหรับผลผลิตรังไหม เส้นไหม ปัจจุบันสถานการณ์การตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
จากอดีตมีเพียงตลาดนัด “น้าใจ” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้นหรือบางโอกาสจะมีนายฮ้อยมารวบรวมเก็บผลผลิต
เส้นไหมจากเกษตรกรไปสู่ตลาดในเมือง เมื่อเกษตรกรมีกาไรจากการขายรังไหม เส้นไหม จึงเร่งพัฒนาคุณภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีการคัดเลือกรังไหม รังดี รังเสีย แยกจากกัน ทาให้ขายรังไหมได้ราคาสูงขึ้น ถ้าหากนาไปสาว
ก็แยกรังดีสาวเฉพาะผลผลิตเส้นไหมคุณภาพสูงจะขายเส้นหรือนาไปทอผ้าก็ได้ราคางาม ส่วนรังเสียก็นาไปสาว
เส้นไหมคุรภาพรองลงไป ระบบการตลาดยังเกี่ยวข้องกับราคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องอาศัย
ภาครัฐให้ข้อมูลที่ถูกต้องสม่าเสมอ
2. เทคโนโลยีทางการเกษตรดีที่เหมาะสม
เอกชนผู้ ป ระกอบการทอผ้ า ไหม ต้ อ งการเส้ น ไหมเหลื อ งน าไปทอผ้ า ไหมที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
สู่ตลาดเฉพาะในระดับสากลเพื่อให้ได้รังไหมจานวนมาก ต้องส่งเสริมการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมเป็น
อันดับแรก ภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ ชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้าน
หนองเหล็กกาหนดแนวความคิดด้านเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม ดังนี้
2.1 การปลูกหม่อนแบบปราณีต แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ
2.1.1 กรณีพื้ น ที่ป ลู กหม่ อนมี จากั ด ปลู กหม่อนตามแนวรั้ ว พื้ นที่ว่า งหรื อปลู กหม่ อนใน
กระถาง ครอบครัวละ 1-10 ต้น ใช้เลี้ยงไหม และประโยชน์ด้านสมุนไพรในบ้าน
2.1.2 กรณีพื้นที่กว้างใหญ่ ปัจจุบันราคาแรงงานขยับตัวสูงขึ้น จึงนาแนวคิดการปลูกหม่อน
แบบระยะห่าง ใช้ระยะปลูกคือ ระยะระหว่างต้น X ระยะระหว่างแถวเท่ากับ 2 X 2 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถ
ปลูกหม่อนได้จานวน 400 ต้น การปฏิบัติงานทาได้สะดวก เช่น การไถพรวนใช้รถไถเดินตาม สามารถไถพรวน
ได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศตะวันออก - ตก และทิศเหนือ - ใต้ ทาให้การกาจัดวัชพืชง่าย เริ่มต้นปลูกหม่อนในปีที่ 1
ในขณะที่หม่อนยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชแซม อายุสั้น ไม่กระทบกระเทือนต่อหม่อนเป็นการ
สร้างรายได้เสริม จากปีที่ 2 เป็นต้นไป จะคงไว้เฉพาะหม่อนเพียงอย่างเดียว การปลูกหม่อนแบบระยะห่างนี้
หม่อนจะแตกแขนงได้มาก ใบหม่อนได้รับแสงแดดเต็มที่ ทาให้การสังเคราะห์แสงสมบูรณ์การบารุงรักษา ใส่ปุ๋ย
ให้น้า การตัดแต่งหม่อน การเก็บเกี่ยวผลผลิตปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวิธีมาตรฐาน
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2.2 การทาความสะอาดห้องเลี้ยงไหมของเกษตรกรห้องเลี้ยงไหมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนมากจะ
อยู่ภายในอาคารบ้านพัก เช่น ใต้ถุนบ้าน ระเบียงชั้นสองของบ้าน เป็นห้องเลี้ยงไหมแบบเปิด (Open type)
การทาความสะอาด การรักษาความสะอาด (Hygiene) เป็นหลักการหรือระบบที่มีบทบาทสาคัญมาก ที่จะทา
ให้ไหมแข็งแรง จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ไหมเป็นโรคได้ดีที่สุด โดยทั่วไปการปฏิบัติเพื่อรักษาความสะอาดในการ
เลี้ยงไหมนั้นเป็นการใช้หลายๆ วิ ธีการมาผสมผสานกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ไหมเป็นโรค และควบคุมไม่ให้มีการ
แพร่ กระจายของเชื้อสาเหตุโรค (Patil and Dandin.1977) ปัจจุบันนิยมใช้สารละลายคลอรีน 0.6 % ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ในการทาลายเชื้อสาเหตุของโรค โดยฉีดพ่นห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การเลี้ยงไหมต่างๆ
ก่อนและหลังการเลี้ยงไหม ทาให้เกิดความมั่นใจว่า มื้อแรกของการให้อาหารหนอนไหมปลอดจากโรคแน่นอน
เกษตรกรยอมรั บ การปฏิบัติฉีดพ่นสารละลายคลอรีน ทาได้ส ะดวกกว่า สารละลายคลอรีนกลิ่นไม่ฉุนมาก
หากภาครัฐให้ความช่วยเหลือ มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile unit) ทาการฉีดพ่นห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์
การเลี้ยงไหม จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด และป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น
2.3 สร้างกลุ่มเกษตรการเลี้ยงไหมวัยอ่อนให้เข้มแข็ง (Co operative rearing of young silkworm)
โดยทั่วไปจานวนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไหม จะมีสมาชิกจานวน 10 ราย เป็นอย่างน้อย และไม่เกิน 400 รายต่อ
สหกรณ์การเลี้ยงไหมวัยอ่อนแบบรวมกลุ่ม จะทาให้หนอนไหมแข็งแรง ทาให้การเลี้ยงไหมวัยแก่ที่บ้านสมาชิก
แข็งแรงได้ผลผลิตรังไหมเต็มเม็ดเต็มหน่วย รังไหมมีคุณภาพดีในกรณีสามารถผลิตรังไหมได้จานวนมาก หากมี
ความจาเป็นต้องอบรังไหม สามารถอบได้พร้อมๆ กัน ทาให้ประหยัดต้นทุน แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงไหมวัย
อ่อนแบบกลุ่มมีจานวนไม่มาก รวมทั้งพื้นที่ ใช้ในการเลี้ยงไหมน้อยกว่าวัยแก่ ปริมาณใบหม่อนที่ใช้ประมาณ
ร้อยละ 15 ของปริมาณใบหม่อนทั้งหมด การรวมกลุ่มเลี้ยงไหมวัยอ่อนในรูปสหกรณ์จะประสบความสาเร็จได้นั้น
ต้องมีแปลงหม่อนสาหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนเฉพาะมีโรงไหมกลางพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงไหม สมาชิกเข้าใจ
ระเบียบการทางานร่ วมกัน มีผู้นาที่เข้มแข็ง ปฏิบัติงานสู้เป้าหมาย ชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็ ก
จึงเริ่มใช้วิธีการเลี้ยงไหมวัยอ่อนแบบสหกรณ์มาดาเนินการ
2.4 การใช้เทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมในการแปรรูปเส้นไหม
เกษตรกรสามารถผลิ ต รั งไหมเพิ่ มขึ้ น มีเ ป้ าหมายการผลิ ต เส้ น ไหมเหลื องให้ ไ ด้ จานวน 50 -100
กิโลกรัมต่อรุ่นการเลี้ยงไหม การแปรรูปเส้นไหมจึงจาเป็นต้องใช้เครื่องสาวไหมขนาดเล็กเป็นเครื่องมือทุ่นแรง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน คุณภาพของเส้นไหมที่ผลิตได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ทอผ้าไหม
ผลการค้นคว้าวิจัยของสถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสี มา ตามล าดับ ) พบว่า เครื่ องสาวไหมอุบลราชธานี 50 มีลั กษณะดีเด่น คือสามารถสาวไหมได้
มากกว่าการสาวมือแบบพื้นเมืองประมาณ 6 เท่า โดยน้าหนักเมื่อเปรียบเทียบเวลาสาวเท่ากัน ลักษณะเส้นไหม
ที่สาวได้กลม มีการรวมตัวเส้นไหมดีมาก ขณะสาวไหมสามารถทาการกรอเส้นไหมไปพร้อมๆกัน ได้ เครื่องสาว
ไหมนี้ผลิตได้ไม่ยากมีต้นทุนการผลิตต่า สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสถาบันวิจัยหม่อนไหม (ในอดีต) ได้ขอรับรอง
เป็ น สิ่ งประดิษ ฐ์ จ ากกรมวิช าเกษตร ตั้ง ชื่อเป็น “เครื่อ งสาวไหมอุบ ลราชธานี 50” เพื่ อเฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
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ปัจจุบัน นายสุเมธ นวเศรษฐวิสูตร นักวิชาการอิสระ ได้ศึกษาสารวจการสาวไหมเพื่อผลิตเส้นไหม
คุณภาพสูง โดยใช้เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 จากการนารังไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60 – 35
(พันธุ์ดอกบัว) สามารถสาวเป็นเส้นไหมยืน และเส้นไหมพุ่งดังนี้
- การสาวไหมผลิตเส้นไหมยืน ควบคุมจานวนรังไหมในอ่างสาวให้ได้จานวน 55 รัง แล้วนาเส้นไหมไป
ตีเกลียวให้มีจานวนเกลียว 400 เกลียวต่อเมตร
- การสาวไหมผลิตเส้นไหมพุ่ง ควบคุมจานวนรังไหมในอ่างสาวให้ได้จานวน 85 รัง แล้วนาเส้นไหมไป
ตีเกลียวให้มีจานวนเกลียว 200 เกลียวต่อเมตร เมื่อนาเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งดังกล่าวไปทอผ้า จะได้ผ้า
ไหมคุณภาพเยี่ยม ในอดีตการทอผ้าไหมไทยจานวนการผลิตมากๆ เกิน 30 หลา จะทาใหม่ ให้ ได้ลักษณะ
เหมื อนเดิ มจะท าไม่ ได้ แต่ถ้ า น าเส้ น ไหมยื น และเส้ น ไหมพุ่ งที่ ผ ลิ ต ได้ ดัง กล่ าวมาทอผ้ าไหมจานวนมากๆ
จะสามารถผลิตผ้าไหมไทยได้เหมือนเดิม
หากหน่วยงานภาครัฐ มีหน่วยการเคลื่ อนที่นาเครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50 (เครื่องสาวไหมยูบี 2)
ไปฝึ ก อบรมสาวไหมในช่ ว งเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต รัง ไหมจะเกิด ผลดี ต่อ เกษตรกรที่ส ามารถยกระดั บ การผลิ ต
เส้ น ไหมได้ ม าตรฐานของกรมหม่ อ นไหมอี ก ประเด็ น หนึ่ ง เกษตรกรได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Action Learning) จะเกิดความช านาญงานในการผลิ ตเส้ นไหมคุณภาพสู ง สามารถสร้างรายได้จากการ
ขายเส้นไหมเพิ่มขึ้น
อีกมิติหนึ่งด้านการสาวไหม สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ดักแด้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของผลพลอยได้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องสาวไหมอุบลราชนี 50 สามารถสาวรังไหมพันธุ์ดอกบัวได้ 10 กิโลกรัม
เวลา 8 ชั่วโมง ผลิตเส้นไหมได้จานวน 1 กิโลกรัม ได้ดักแด้ 8 กิโลกรัม
น่าคิดน่าสนใจจากคากล่ าวสมาชิกชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็กว่า จากการผลิตเส้นไหม
จานวน 1 กิโลกรัม ต้องลงทุนซื้อรังไหมพันธุ์ดอกบัวจานวน 10 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,800 บาทผลพลอยได้จาก
การสาวไหมได้ดักแด้จานวน 8 กิโลกรัมๆ ละ 120 บาท ดังนั้นต้นทุนซื้อรังไหมจะเหลือเพียงกิโลกรัมละ 84
บาทเท่านั้น เมื่อขายดักแด้ได้ 960 บาท กิจกรรมการผลิตเส้นไหมคุณภาพสูงจะเกิดการพัฒนาในไม่ช้า
3. การหาซื้อวัสดุและอุปกรณ์การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้สะดวกในท้องถิ่น สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้อีกทางหนึ่ง
4. สิ่งจูงใจ หรือ แรงจูงใจ สาหรับชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็ก
สิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจในการผลิตหม่อนไหมของเกษตรกรคือ การมีเทคนิคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม
ของภาครัฐที่เกษตรกรยอมรับนาไปใช้จริงได้ การมีตลาดสาหรับขายผลผลิตหาซื้อวัสดุอุปกรณ์การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมได้สะดวก จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตื่นตัวตลอดเวลา
5. ความสะดวกในการขนส่งรังไหม เส้นไหม หากราคาขนส่งมีราคาไม่แพง จะทาให้ต้นทุนการผลิต
ลดลงได้
ชุมชนรักษ์หม่อนไหมบ้านหนองเหล็ก มีการจัดการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ โดยยึดเอาสมาชิกของ
ชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาและพัฒนาไม่หยุดนิ่ง แนวความคิดเบื้องต้นเกิดจากในพื้นที่มีจานวนแรงงานที่ทา
หม่อ นไหมจ านวนมากกว่า ร้ อยละ 70 ของจานวนครัว เรือ นบ้า นหนองเหล็ ก ที่เป็ นฟัน เฟื อ งส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ผนวกกับแนวความคิดที่อยากมี ให้เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา ที่นี่จึงไม่มีปัญหาการขาดแรงงาน ทาให้เกิด
ความสมดุลในการปฏิบัติงาน แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคี มุ่งสืบสานภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น
สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ให้ก้าวรุดหน้าไปไม่หยุดยั้ง และเป็นพื้นที่จะขยายผลสาเร็จไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
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