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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) นวัตกรรมสังคมของการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ และ 2) องค์ประกอบของชุมชนที่ปลูกข้าวเกษตร
อินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ ที่สามารถเชื่อมโยงในระดับตลาดโลก  
เครื่องมือในการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  มีผู้ให้ข้อมูลหลัก
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ผลการศึกษาพบว่า 

นวัตกรรมสังคมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างของดิน เป็นการบำรุงดินด้วยวิธี
ผสมผสานจากการทำนาแบบดั้งเดิมและการบริหารจัดการใหม่อย่างเป็นระบบภายใต้การตรวจสอบจากระบบ
มาตรฐานสากล การหาโอกาสเพื่อแก้วิกฤตจากช่องทางของภาครัฐ เช่นการประกวดสินค้าโอท็อปและการแสดงการจัด
สินค้าออกบู๊ตตามงานต่างๆ  รวมถึงการหาโอกาสเข้าสู่ระบบสากล  สำหรับองค์ประกอบของชุมชนที่สามารถเช่ือมโยง
กับระบบตลาดโลกได้คือ การมีผู้นำท่ีดี มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์และเป็นแบบอย่าง การบริหารจัดการที่ดีโดยทีมงาน
ที่เป็นปึกแผ่น การบริหารงานในระบบการจัดการในรูปของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม  และความรู้สึกผูกพันกั น
ของชุมชน ผ่านระบบสวัสดิการสังคม  และการทำเพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
คำสำคัญ : ข้าวอินทรีย์, นวัตกรรมสังคม, มาตรฐานสากล 
 

Abstract 

 This research is a qualitative research that aims to study 1 )  social innovation of organic rice 
farming of the community enterprise, Ban Um Saeng Rice Center, Amphur Rasi Salai, Sisaket Province 
and 2 )  components of the community growing organic rice of the community enterprise, Ban Um 
Saeng Rice Center, Amphur Rasi Salai, Sisaket Province that can be linked to the global market. The 
research tools include an in-depth interview, group discussion, and participatory observation. There 
are totally 15 major informants.  

The research finding revealed that social innovation of organic rice farming consists of soil 
structure adjustment, which is a way to nourish the soil with a combination of traditional farming 
method and new systematic management under the inspection with international standards, finding  
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opportunities to solve crises through government channels, such as an OTOP goods contest and a 
product booth exhibition at various events, including finding opportunities to enter the international 
systems. The components of the community that can be linked to the global market system are a 
good and strong leader with a vision and role model, good management by a unified team, corporate 
administration in the form of committees and group members, and the feeling of attachment among 
the community through the social welfare system and doing for the benefit of society and the 
environment. 
Keywords : Organic rice,  Social innovation, Universal standard 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก โดยไทยอยู่ในลำดับที่ 6 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว
ประมาณ 65 ล้านไร่เป็นพื้นที่นาซึ่งเป็นเนื้อที่ประมาณหนึ่งในห้าของประเทศ  มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยปีละกว่า 22 ล้านตัน 
ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 320 กิโลกรัม  (สำนักเศรษฐกิจการเกษตร มกราคม  2562)  แต่ที่ผ่านมาชาวนาส่วนใหญ่ยังมี
ฐานะยากจน และมีรายได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากขนาดการถือครองที่ดินของชาวนามี
แนวโน้มลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวแต่ละประเภทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรมีขนาดหนี้สินเพิ่มขึ้น ในด้านแรงงาน
พบว่าแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลง ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้น (กรวิทย์ ตันศรี, ม.ป.ป.) 
เนื่องจากอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยธรรมชาติได้แก่ ฝนแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ และนอกจากปัญหา
ความเสี่ยงทางด้านภัยธรรมชาติแล้ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทําให้ชาวนาไทยไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ ้นได้ 
ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีจำกัด  ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชซึ่งสาเหตุ
หนึ่งมาจากการเร่งเพาะปลูกข้าวให้ได้มากกว่าปีละ 1 ครั ้ง  ปัญหาชาวนาขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์ข้าวที่มีคุณภาพ  
นอกจากน้ันปัญหาที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่อย่างยากจนของชาวนาส่วนใหญ่คือ ชาวนาต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่สําคัญ
หลายปัจจัยได้แก่เครื่องจักรกลทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรูพืช เป็นต้น เพื่อการ
ผลิตและให้ได้ผลผลิตหรือผลตอบแทนมากขึ้น แต่ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ และใช้ในปริมาณที่มาก  ผลที่ตามมาคือการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของดิน ทําให้ดินเสื่อมสภาพหรือไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวแทนที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกลับมีปริมาณที่ลดลง ทํา
ให้รายได้ที่จะได้รับลดลงตามไปด้วย และไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่ายที่ได้ลงทุนไป ชาวนาจึงเกิดภาวะขาดทุนและเกิด
หนี้สินตามมา (กลุ่มงานบริการวิชาการ,สำนักวิชาการ, ม.ป.ป)  

ในอดีตเน้นชาวนาผลิตเพื่อยังชีพในครัวเรือน แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคที่มีความสำคัญและเปลี่ยน
ระบบการผลิตข้าวของชาวนาไทยอย่างสิ้นเชิงคือการผลิตข้าวท่ีทำให้ชุมชนมุ่งเน้นการปลูกขาวให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก
เพื่อการพาณิชย์  คือผลิตเพื่อขาย ภายใต้อิทธิพลของกลไกทุนนิยมที่ต้องนำสินค้าที่ผลิตได้ไปขายในตลาด  เพื่อที่จะได้
เงินมาซื้อปัจจัยในการดำรงชีวิต และซื้อ-ชายสินค้าในตลาดส่งออก ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนชาวนาในลักษณะนี้   เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงที ่ชาวนาไม่มีอำนาจใดๆ ระบบและกลไกเป็นไปกำหนด
กฎเกณฑ์ภาวะของตลาด โดยทั่วไปชาวนามักจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบพ่อค้าและนายทุนเสมอ รวมถึงการได้รับราคาที่
ไม่เป็นธรรม (กฤษฎา นาโสก, 2552)  

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในเชิงทุนนิยมทำให้ชาวนาทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมี  เนื่องจากต้องการเร่งการผลิต
ซึ่งทำให้ชาวนามักให้ปุ๋ยเคมีกับพืชพันธุ์เร็วเกินไป  เกิดผลเสียต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณปุ๋ยที่เข้มข้นเกินไป
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สะสมในพืช ในปุ๋ยเคมีไม่มีเกลือแร่ สารอาหารขนาดเล็กหรือสารอาหารขนาดใหญ่  ดังนั้นหลังใช้ปุ๋ยเคมีไม่กี่ปี ดินจะ
ขาดความสมบูรณ์และสารอาหารเหล่านั้นจะหมดไป และในเวลาต่อมาก็จะไม่มีสารอาหารเหล่านั้นในผลไม้หรือผักท่ี
เพาะปลูกทำให้ผลผลิตเสียคุณภาพ   

เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) จึงเป็นทางเลือกของทั้งชาวนาและผู้บริโภค โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ ( International Federation of Agriculture : IFOM) ให้คำนิยามของเกษตรอินทรีย ์ว ่าเป็น “ระบบ
การเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยดว้ยความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรงุบำรงุ
ดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิต
ภายนอก และหลีกเลี ่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่นปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และใน
ขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง”
หลักการเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เนื่องจากก่อให้เกิดผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลักการของการ
อยู่ร่วมกันและพึ่งพิงธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่า และมีการอนุรักษ์ให้อยู่อย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบเป็นองค์รวมและความสมดุลที่เกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศท้ังระบบ (วลัยพร  มหาคุณ และ พิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน, ม.ป.ป)  
 ชาวนาที่ ต.บ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เคยประสบปัญหาเดียวกันกับชาวนาส่วนใหญ่ แต่ด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการเอาชนะปัญหาร่วมกัน จึงได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่ม
แสง” ช่วยเหลือเกือ้กูล ร่วมมือกันแก้ปัญหา ระดมสมอง จนสามารถพัฒนาวิธีการปลูกข้าวหอมมะลิแบบเกษตรอินทรยี์ 
เน้นการพึ่งพาตนเองโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการปลูกข้าว ลดรายจ่าย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงพัฒนาใหม่ภายใต้
ประสบการณ์ของตนเอง โดยทางกลุ่มฯ ใช้ความสามารถของกลุ่มต่อรองกับตลาดโลก ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
เกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการตลาดของสากล ถึง 8 รายการ ประกอบด้วย 1) สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications: GI) 2) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคไทยแลนด์ (Organic Thailand) 3) มาตรฐานของสหพันธ์
ขบวนการผ ู ้ ผล ิตส ินค ้ าออร ์แกน ิคระหว ่ างประเทศ ( International Federation of Organic Agriculture 
Movements : IFOAM) 4) มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารและออร์แกนิคของ สหรัฐอเมริกา (USDA) 5) 
มาตรฐานตามระบบการค้าที่เป็นธรรม (FLO ID 27806 ของ FAIRETRADE) 6) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพ
ยุโรป (EU-NOP) 7) มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย  และ 8) การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
และได้มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบในการขายข้าวของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้เปลี่ยนไป  ไม่ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบนายทุน แต่สามารถขยายผลผลิตข้าวได้ในตลาดเฉพาะ  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลูกข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  มีลักษณะของการเป็นนวัตกรรมที่ให้ผล
ผลิตทั้งกิโลกรัมต่อไร่ในจำนวนที่สูง และราคาก็สูงตามไปด้วย  ที่สำคัญคือเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ทำลายคน พืชและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา  “ข้าวอินทรีย์ : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” ในงาน
ช้ินนี ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื ่อศึกษานวัตกรรมสังคมของการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง             
อ.ราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ 
 2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุมชนที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง               
อ.ราศีไศล จังหวัดศรีษะเกษ ท่ีสามารถเช่ือมโยงในระดับตลาดโลก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 บทความวิจัยเรื่อง “ข้าวอินทรีย์ : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล” ศึกษาวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้มี
ความสำคัญหลักท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการสมัภาษณเ์พื่อหาข้อมูล  โดยในงานวิจัยในวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา เพื่อให้สามารถอธิบาย
ถึงวิถีการทำนาในอดีต สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การทำนาเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงยุคการใช้
เกษตรเคมี  2) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถอธิบายถึงที่มา 
เหตุผล ความจำเป็นในการรวมกลุ่ม กระบวนการต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อหาทางออกร่วมกัน 3) ผู้นำ ชุมชน 4) ผู้นำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ และ 6. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวสิาหกิจ
ชุมชนอุ่มแสง   
 แหล่งข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดย
รวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึก การบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Discussion) และ ) การสังเกตการณ์ 
(Observation) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
พื้นที่ สังเกตวิธีการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสังคมข้าวอินทรีย์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 บ้านอุ่มแสง ตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้ สภาพ
ภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง ทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทำนา 
บ้านอุ่มแสงเคยประสบวิกฤติหนักขนาดที่ขุดสระน้ำลึก 3.50 เมตร น้ำแห้งขอดจนหมดโดยไม่สามารถสูบได้เลย  ยิ่งใน
ฤดูแล้งไม่สามารถนำน้ำใต้ดินมาใช้ได้เพราะน้ำใตด้ินแห้งกลายสภาพเป็นเกลอื การทำนาจึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ในการ
นำเสนอส่วนของสรุปผลการวิจัย ได้เสนอเป็นลำดับขั้นดังน้ี 
 4.1 สภาพสังคมชาวนาก่อนการมนีวัตกรรมสังคมเกษตรอินทรยี์ 
      เมื่อภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว ส่งเสริมให้ชาวนาใช้พันธุ์ข้าว กข เพาะปลูกเพื่อ
ส่งออกขายปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งค่าไถท่ีนา เตรียมดินสำหรับปลูกข้าว ค่าจ้างดำนาหรือหว่านข้าว 
ค่าปุ๋ย ค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูข้าว ค่าสูบน้ำเข้านา ค่าเก็บเกี่ยวข้าวและค่านวดข้าว แต่ผลผลิตที่ได้
ต่ำจนทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน ชาวนาท่ีบ้านอุ่มแสงไม่มีใครอยากอยู่บ้าน จึงออกไปหางานทำต่าง จังหวัด ส่งผลให้ชาวนา
ในบ้านอุ่มแสงประสบปัญหาทั้งสุขภาพทางกายจากการใช้สารเคมีและสุขภาพทางใจจากภาวะครอบครัวล่มสลาย 



 
 

[214] 
 

      ชาวนาที่มารวมกลุ่มกันในวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง ล้วนได้รับผลกระทบจากใช้สารเคมีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ลุงบุญมี สุระโคตร เป็นผู้นำคนสำคัญที่ได้ก่อตั้งวิสาหกิจแห่งนี้ขึ้น ประสบการณ์ตรงที่ เกิดขึ้นกับ
ลุงบุญมีคือการไปซื้อยาฆ่าเชื้อรามาพ่นใส่ต้นข้าวตามคำแนะนำของร้านขายสินค้าเกษตร แต่อุปกรณ์สเปรย์ที่แบกใส่
หลังรั่วทำให้ยาฆ่าเชื้อรารดใส่หลังลุงบุญมี ทำให้แสบร้อนมาก เมื่อไปหาหมอ หมอบอกว่าถ้าโดนมากๆ จะเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง นอกจากนั้น เพื่อนชาวนาแปลงข้างเคียงฉีดยาฆ่าหญ้าตอนกลางวันแล้วเป็นลมล้มฟุบจนต้อง
นำส่งโรงพยาบาล  หรือปลาที่อยู่ในน้ำในนาตายหมด ประสบการณ์โดยตรงท่ีเกิดขึ้นกับตัวเอง รวมกับสิ่งที่ลุงบุญมีพบ
เห็นทั้งหมด ทำให้ฉุกคิดขึ้นว่าชีวิตจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่ใช่สารเคมี ลุงบุญมีจึงหยุดการใช้สารเคมีตั้งแต่นั้น และเมื่อย้อนนึก
ถึงการทำนาของคนรุ่นบรรพบุรุษนับแต่ตายาย ก็ไม่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากไม่ได้ทำนาเพื่อขาย แต่ทำนาเพื่อให้มี
อาหารกิน หากมีเหลือก็ขายหรือแลกเปลี่ยนกันบ้าง ต่อมาในรุ่นพ่อแม่ ชาวนาเริ่มทำนาเชิงพาณิชย์ มุ่งทำนาให้ได้ผล
ผลิตมากๆ เพื่อขายข้าวได้เงินมากๆ ตามกระแสบริโภคนิยม แต่สุดท้ายกลับพบว่ามีปัญหาตามมาหลายด้านทั้งสุขภาพ 
ภาระหนี้สิน รวมถึงสังคมท่ีคนในชุมชนออกจากพ้ืนท่ีไปหางานท่ีอื่นทำ ลุงบุญมีเองเมื่อทำนาแล้วมีแต่ก็ได้หนี้สินลองไป
ทำอาชีพอื่น เช่นช่างเฟอร์นิเจอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้า และการทำเห็ดฟาร์มแบบโรงเรือน จนกระทั่งได้มาศึกษาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งหลักคิดสำคัญที่ลุงบุญมีเรียนรู้ คือหลักการพึ่งพาตัวเองให้มากท่ีสุดก่อนที่จะไปพ่ึงพาข้างนอก จุดนั้นเอง
ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
      กลุ่มฯ เริ่มจากการทำปุ๋ย  โดยรวมเงินลงทุนและนำไปซื้อเครื่องจักร เครื่องปั้นและเครื่องผสมปุ๋ยจาก
จังหวัดปทุมธานี มาผลิตทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขายให้สมาชิกด้วยกันในราคาถูก แต่สมาชิกบางคนไม่มีเงินจ่ายค่าปุ๋ย 
ลูกค้าบางคนซื้อปุ๋ยแล้วไม่จ่ายเงิน บางคนตายก่อนที่จะใช้หนี้หมด และถูกโกงเสียหายไปหลายแสนบาท ต้องเอากำไร
จากการขายข้าวของสมาชิกนำมาจ่ายทดแทนเงินที่ถูกโกงไป จนไม่มีเงินมาหมุนเพราะได้นำเงินบางส่วนไปลงทุนสร้าง
อาคาร ซื้อเครื่องจักร สมาชิกเริ่มทยอยลาออก ถอนหุ้น ผู้บริหารกลุ่มแบกรับภาระหนี้ จนกระทั่งมาพบนวัตกรรมการ
ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ 

4.2 นวัตกรรมสังคมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล จังหวัด
ศรีษะเกษ 
                  4.2.1 การปรับโครงสร้างของดิน 
                         การที่ทำนาได้ปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝน จึงเป็นท่ีมาของความคิดว่าทำอย่างไรให้อยู่กับธรรมชาติให้
ได้ และทำให้ผลผลิตข้าวออกมาดีที่สุด ลุงบุญมีและสมาชิกกลุ่มฯ จึงเริ่มปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาวิธีการปลูกข้าวจนทำ
ให้ข้าวของบ้านอุ่มแสงมีผลผลิตสูงกว่าพื้นที่อื่นในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้วิธีคาดการณ์ว่าฝนจะตกประมาณเดือนไหน 
พิจารณาปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลจากเครือข่าย
ชาวนาในพื้นที่และจังหวัดที่อยู ่ใกล้กันมาประกอบการตัดสินใจ หลักการคือฝนจะมาช้าปีละครึ่งเดือน ช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ฝนจะมา ทางกลุ่มจะคอยเตือนเกษตรกรว่าถึงฤดูกาลเพาะปลูกหรือยัง หากยังก็จะชะลอไม่ให้
หว่านข้าวเร็วเกินไป เพราะหากฝนไม่มา ข้าวก็จะตาย นาใช้น้ำฝนเป็นหลักที่เคยเป็นจุดด้อยกลับกลายเป็นจุดแข็งที่ทำ
ใหข้้าวของบ้านอุ่มแสงมีความโดดเด่น เป็นที่ต้องการของลูกค้า  
   การทำนาที่ใช้สารเคมี ใช้ปุ ๋ยเคมี ถึงแม้ต้นข้าวจะเติบโต ออกใบเขียวสวยงาม แต่ดินจะแข็ง
กระด้าง เสื่อมสภาพ ลุงบุญมีจึงเริ่มกระบวนการพัฒนาโครงสร้างดิน โดยไม่ได้ทำแบบหักดิบ แต่ทำแบบค่อยเปน็ค่อย
ไป โดยทั่วไปผืนนา 15 ไร่ ชาวนาจะใส่ปุ๋ยเคมี 15 กระสอบ ในการทดลองปรับปีแรก ทางกลุ่มใส่ปุ๋ยเคมี 10 กระสอบ 
ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กระสอบ ผสมกัน ปีที่สองใส่ปุ๋ยเคมี 7 กระสอบ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เกือบครึ่ง ปีที่สามใส่ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบ 
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ในช่วงแรกที่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่าข้าวจะโตช้า ต้นไม่สวย ไม่เหมือนกับการใช้สารเคมีที่ปุ๋ยเคมีจะไปบำรุงต้น
ข้าวเติบโตงอกงาม แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดินจะไม่แข็งกระด้าง น้ำหนักข้าวเมื่อขายได้น้ำหนักมากกว่าข้าวที่ทำนาด้วย
ปุ๋ยเคมี จนผลผลิตเริ่มมากข้ึน คิดว่าน่าจะอยู่ได้ กลุ่มจึงริเริ่มชวนคนมาร่วมทำนาเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกในปี 2547 โดย
เริ่มจากในหมู่เครือญาติ ประกอบด้วย ตระกูลสุระโคตร ตระกูลธรรมวัฒน์ และตระกูลศุภสร ซึ่งการรวบรวมสมาชิก
จากญาติพี่น้องที่อยู่ในละแวกเดียวกันนั้นทำให้ง่ายต่อการพูดคุย ถ่ายทอดแนวความคิด วิถีการทำนา และวิถีชีวติที่จะ
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งสิ่งที่ลุงบุญมีพูดย้ำเสมอจนสมาชิกจดจำได้แม่นยำคือ อยากให้สมาชิกมีรายได้มากขึ้น ช่วยเหลือ
ตัวเองได้มากข้ึน ไม่อยากให้สมาชิกทำนาอย่างเดียว อยากให้มีรายได้ตลอดปี  
  “ทำนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องใจเย็น อันดับแรกข้าวไม่สวยไม่งาม ไม่แตกใบเขียวเหมือนใส ่
                         ปุ๋ยเคมีจากรา้น  แต่เราศรัทธาวิธีนี้ เลยแบ่งครึง่กันกับสามี  เขาชอบปุ๋ยเคมเีพราะใส่แล้ว 
                         มันแตกใบงาม ใบใหญ่ แต่เรามาใช้อินทรีย์  เขาเห็นข้าวเราแตกใบเขียวช้าไม่ทันใจเขา 
                         แต่พอเกี่ยว ข้าวเราน้ำหนักดีกว่า ไดม้ากกว่า ตอนหลังเลยหันมาเอาตาม ตอนน้ีที่นาที่ 
                         บ้านใช้อินทรีย์หมด เขาว่าดีต่อสุขภาพเขาด้วย” 
                                                                                  กันยา ถิรเกษม สมาชิกกลุ่ม 
 

              กันยามีที่นา จำนวน 4 ไร่  สมัยก่อนทำนาข้าวใส่ปุ๋ยเคมี น้ำหนักข้าวได้เพียง 400 กิโลกรัม แต่
เมื่อเปลี่ยนมาทำนาข้าวอินทรีย์ได้ข้าวน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัม หรือเท่ากับครึ่งตัน ดังนั้นเมื่อในหมู่ญาติพี่น้องทำได้ เริ่ม
ยืนได้ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ คนที่อยู่ต่างพื้นที่เริ่มเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็เริ่มให้ความสนใจ 
ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม จากจุดเริ่มต้นท่ีหมู่บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล ขยายไปสู่ชุมชนใกล้เคียง  

              การปรับโครงสร้างดินไม่ใช่งานที่ทำเฉพาะอย่างเหมือนกับการใส่ปุ ๋ยเคมี  แต่คนที่ทำเกษตร
อินทรีย์ต้องมีใจรักและวางแผนการทำงานท้ังปี เช่นเหมือนทำงานประจำต้องมีแผนการทำงานเสร็จจากทำนาว่าต้องทำ
อะไร เก็บเกี่ยวตอซัง ทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืชไว้เพื่อไถกลบตอซัง จะปรับปรุงดิน  

               “ลุงบุญมีก็ละเอียดละออกับวิธีแต่ละอย่าง เกษตรทั่วไปถ้าไม่มีใจรักไม่ชอบเขากจ็ะไม่ทำ” 
                                                                 แสวง กาลพัฒน์ เกษตรอำเภอ 
 

                   4.2.2 โอท็อป : โอกาสและช่องทางของรัฐ 
               ในช่วง 3 ปีแรกของการปรับเปลี่ยนเป็นการทำนาอินทรีย์ ผลผลิตข้าวได้ไม่มากเท่ากับทำนาเคมี 

สมาชิกบางคนทนรอไม่ไหว ถอนตัวไปไม่น้อย แต่ลุงบุญมีและสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งก็ไม่ถอดใจ เดินหน้าเคาะประตูหา
สมาชิกแบบบ้านต่อบ้าน พูดคุยภาษาเดียวกันเพื่อถ่ายทอดแนวคิด จิตวิญญาณการต่อสู้ และความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟ้ืน
สภาพความเป็นอยู่ พร้อมกับหาวิธีทำให้ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเข้าร่วมโครงการโอท็อป
คัดสรรข้าว ลุงบุญมีได้นำข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเข้าไปที่พัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยเล่าถึงที่มา แนวคิด กระบวนการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเสนอเป็นสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้าน โดยในปีนั้นข้าวอินทรีย์ของกลุ่มได้รางวัลโอท็อประดับ 5 
ดาว จากนั้นจึงได้มีการต่อยอดเข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเป็นงานขายข้าวที่เมืองทองธานี ต่อมา ปี 2552 
ลุงบุญมีชวนสมาชิกไปดูวิธีการปลูกข้าวกล้องงอกท่ี จ.สกลนคร เมื่อดูทางกลุ่มจึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้าขายข้าวมะลิที่
เป็นข้าวขาว ขายได้กิโลกรัมละ 30 บาท ข้าวกล้องงอกอาจขายได้อีก 50 บาทจึงเริ่มทำข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้มีกำไรมากขึ้น  ต่อมาได้ส่งข้าวงอกเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และเริ่มออกแบรนด์ (ตราสินค้า) ดังนั้นไม่ว่าทางกลุ่มจะออกผลิตภัณฑ์เพิ่มออกมาก็จะมี แบรนด์ “ลุงบุญมี” ติดมาด้วย



 
 

[216] 
 

เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเป็นออร์แกนิค เป็นจุดสำคัญของการตลาด เป็นการสร้างความเชื่อ ต่อให้ไม่มีมาตรฐานรับรองความ
เป็นออร์แกนิคแต่ถ้าเป็น แบรนด์ “ลุงบุญมี” ผู้บริโภคก็เช่ือได้ว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค 
                   4.2.3 จุดเปลี่ยนโกอินเตอร ์

               ลุงบุญมีเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เมื่อปี 2548 และทางกลุ่มฯ ได้รับเลือกให้นำข้าวและสินค้าเกษตร
อินทรีย์ไปออกบูทในงาน THAIFEX-World of Food Asia ในปี 2553 ซึ่งมีหน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพและออก
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลมาร่วมออกบูทในงานนั้นด้วย ลุงบุญมีจึงเห็นโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายของกลุ่มในเรื่องการ
ขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล โดยเริ่มปี 2553 และยื่นเรื่องขอตรวจรับรอง ปี 2555 ซึ่งเมื่อทางกลุ่มไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลก็ทำให้ผู้ซื้อข้าวเกิดความมั่นใจ โดยมีบริษัทจากประเทศอิตาลีมารับซื้อข้ าว 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางกลุ่มเริ่มได้รางวัลมาการันตีคุณภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้ง
ในมิติด้านสังคม คนในชุมชนเริ่มเข้ามาทำงานในกลุ่ม ด้านลูกค้า มีการสั่งสินค้าจากลูกค้า 2 ล้านตัน ภายในหนึ่ง
สัปดาห์ เป็นต้น โดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  จากการที่กลุ่มไปจ้างโรงสีข้าวขาย  ทำให้มองเห็นส่วนต่าง
ซึ่งโรงสีเป็นฝ่ายกำหนดราคาและผลประโยชน์ กลุ่มฯจึงก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการคิดจะสีข้าวขายเอง สร้างโรงสีของ
กลุ่ม และตัดสินใจไม่ขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
 4.3 องค์ประกอบของชุมชนที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง  อ.ราศีไศล 
จังหวัดศรีษะเกษ ที่สามารถเชื่อมโยงในระดับตลาดโลก 

       4.3.1 ผู้นำชุมชน 
                ผู้ริเริ่มการทำเกษตรอินทรีย์และผู้ก่อตั้งศูนย์ข้าววิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงคือลุงบุญมี สุระโคตร ซึ่ง
เคยเรียนรู้หลักการทำงานของ NGO ซึ่งเคยลงพื้นที่มายัง จ.ศรีสะเกษ ทำให้ได้เรียนรู้หลักการคิดการทำงานอย่างมี
เป้าหมาย ได้ความรู้ เห็นจุดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้ การที่จะนำพาอะไรสักอย่างที่จะไปข้างหน้า 
จำเป็นต้องมีกระบวนการที่มาช่วยการออกแบบจากคนที่มีอุดมการณ์คิดเหมือนกัน ลุงบุญมีจึงเริ่มชักชวนชาวนาที่เป็น
เครือญาติมาร่วมกันคิด ช่วยกันทำ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ตอนนั้นยังไม่มีใครร่วมทำเกษตรอินทรีย์ด้วย 
ลุงบุญมีจึงลงพ้ืนท่ี พูดคุยกับชาวนาในบ้านอุ่มแสง สื่อสารทำความเข้าใจว่าเรื่องข้าวชาวนารู้ดีที่สุดเพราะเป็นคนทำเอง 
คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ต้องรอให้ใครมาออกแบบให้ จะรอให้คนอ่ืนมาแก้ปัญหาหรือพ่ึงพาจากภายนอกไมไ่ด้
อีกต่อไป  
  “ผมลงพื้นที่ อธิบายพูดคุยใหเ้ข้าใจว่าพึ่งแต่ข้างนอกไม่ได้แล้ว เราตอ้งทำกิจกรรมร่วมกัน  
                         พึ่งพาภายใน ชุมชนเรา เราไม่ต้องรอให้ใครมาออกแบบให้เราหรอก เราเป็นคนทำเรารูด้ี  
                         เราทำเรื่องข้าวเรารูด้ีเพราะเราเป็นคนทำ..ทุกอย่างเป็นต้นทุนท่ีเราต้องลงทุนด้วย 
                         ตัวเองก่อน สุดท้ายระบบราชการเขาเห็น เขาก็มาช่วย” 

บุญมี สรุะโคตร 
                                                                                  ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง 
         4.3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี  

    ความตั้งใจที่จะทำให้ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากแหล่ง
อื่น ทำให้ทางกลุ่มฯเสนอตัวให้ภาครัฐเห็น   และเข้าร่วมจนทางกลุ่มฯ ได้โอกาสแสดงผลผลิตในงานแสดง
สินค้าต่างๆ อาทิ งานโอท็อป งาน THAIFEX-World of Food Asia และงาน Road Show ต่างประเทศ ซึ่ง
กลุ่มฯ จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มนำร่องไปออกสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่ต่างประเทศ ทำให้
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ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสงเริ่มเป็นที่รู ้จักทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับในคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

         4.3.3 การบริหารจัดการด้วยทีมงาน 
                            การได้รับการตรวจจากมาตรฐานสากลเป็นหัวใจของการตรวจสอบ  ทุกปีจะมีการตรวจสอบว่า
การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นไปได้ตามมาตรฐานหรือไม่   กลุ่มได้บริหารจัดการสมาชิกกลุ่มให้ เข้ารับการตรวจสอบ และ
แบ่งเป็น node เพื่อดูแลกันเอง  โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและดูแล node แต่
ละ node อย่างใกล้ชิด 
                               “เราไม่ได้ไปตรวจสอบ แตไ่ปเยี่ยมบ้าน ทำแกงไปให้ แบ่งกันกิน 
                                ไปเยี่ยมแล้วก็เลยมองว่า ในบ้านมีปุ๋ยเคมีไหม  ทำเหด็หรือเปล่า 
                                หรือมาเอาเชื้อปุ๋ยอินทรีย์จากกลุ่มไหม ถา้ไม่คอยตามดู และให ้
                                คำแนะนำ ก็จะห่างเหินกัน” 
                                                                                แสงจันทร์ น้อยนาง  สมาชิกกลุ่ม 
                    4.3.4 ความผูกพัน 
      การบริหารจัดการที่ถูกวางระบบด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่ม  มีระบบและกลไก
ที่ชัดเจน แต่ในแง่ของความผูกพันและเอื้ออาทรก็อาศัยผ่านระบบเช่นกัน  ซึ่งกลุ่มทำโดยผ่านระบบการซื้อและลงทุนใน
หุ้น  มีปันผลสมาชิก  เฉลี่ยจัดสรรเป็นกำไร  นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสังคม  การช่วยเลือกลุ่มสมาชิกและการทำ
กิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้  ปลูกป่าชุมชนร่วมกัน 
   “มีสวัสดิการชุมชน สมาชิกไรง้ีเจบ็ป่วยไดเ้ท่านี้  แต่กลุ่มที่อ่ืนไม่มี ขายข้าวเสร็จ 
                                     ก็กลับบ้าน พี่เป็นเกษตรอำเภอ จังหวัดมานานเคยเห็นใครทีเ่ป็นผู้นำท่ีคิดถึงคนอ่ืน 
                                     เป็นเรื่องที่ยากที่จะห่วงสิ่งแวดล้อม    
       แสวง กาลพัฒน์  เกษตรอำเภอ 
 
อภิปรายผล 
 การรวมกลุ่มของศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง เป็นกระบวนการทางนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 
ซึ่งหมายถึง กระบวนการของการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสมาชิกของหน่วยสังคมที่อยู่ร่วมกัน เพื่อทำให้ เกิดการ
เรียนรู้ ประดิษฐ์ และกำหนดข้อปฏิบัติในทางสังคมขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกัน และ/หรือ แก้ไขข้อขัดแย้ง หรือกล่าวอกีนัย
หนึ่งว่าเป็นข้อปฏิบัติทางสังคมชุดใหม่ และในระหว่างกระบวนการนี้ทุกฝ่ายมีโอกาสในการพัฒนาความชำนาญทางด้าน
การร ับร ู ้  ร ับฟ ัง ความม ี เหต ุผล และการ จ ัดการองค ์กร (Howaldt and Schwarz, 2010)  นอกจากนั้น 
 นวัตกรรมทางสังคม คือ การปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและการให้บริการเกิดจากแรงจูงใจในการ
ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงานต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้  แต่โดยรวมแล้วกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสังคม ซึ่งแตกต่างจาก
นวัตกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ ้นจากการต้องการเพิ่มมูลค่ากำไร หรือผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ ( Geoff 
Mulgan, 2007)  เช่นเดียวกับศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่ากำไรเป็นวัตถุประสงค์หลัก  แต่มี
ความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้  และหลีกพ้นจากสภาวการณ์ที่ตกเป็นรองเรื่องของการทำนาจากปุ๋ยเคมี  ภาวะ
ของการทำนาแล้วเป็นหนี้เพราะต้นทุนการผลิตถูกผูกขาดโดยร้านค้าการเกษตรและระบบทุนนิยม  ผลของการหลีกหนี
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จากสภาวการณ์ที่บีบรัดชาวนาทำให้วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงได้คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นการปรับปรุงการทำนาในสมัยครั้ง
บรรพบุรุษให้อยู่ในรูปการบริหารจัดการที่ดี เช่นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน เป็นต้น 
 กระบวนการต่อสู้ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มจนเกิดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการดิน  การปลูก การบำรุงรักษาและการดูแลข้าว ทุกกระบวนการจนถึงเข้าสู่โรงสี  รวมถึงกลไกและระบบตลาด
ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นหัวใจของการขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น กระบวนการสร้างองค์ความรู้นี้สอดคล้อ งกับงานของพระ
มงคล มหานิล (2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลติข้าวกลอ้งหอมมะลเิพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวดั
อำนาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเพื ่อเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
อำนาจเจริญเป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดต่อกันมาเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวบ้าน การถ่ายทอดวิธีการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้แก่ ปัญหาบรรจุภัณฑ์ ปัญหาการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนและ
ปัญหาขาดตลาดแหล่งจัดจำหน่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที ่มีอยู ่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
เท่าที่ควร  
 ความผูกพันที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบของการเป็นนวัตกรรมสังคมที่แปรเป็นทุนทางสังคมสอดคล้องกับงาน
ของ พีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านหนองยาง 
หมู ่ที ่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื ่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมของหมู ่บ้านหนองยาง และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน หนองยาง ผลการศกึษา
พบว่า ทุนทางสังคมของหมู่บ้านหนองยางมี 3 ทุนสำคัญ ได้แก่ ทุนทางสังคมในรูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม ทุนทาง
สังคมในรูปแบบเครือข่าย ทุนทางสังคมในรูปแบบองค์กรชุมชน ที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน 
ความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน ความไว้วางใจและเครือข่ายที่สะท้อนผ่านกิจกรรมของชุมชน ทำให้คนในชุมชนนำเงินมาฝาก
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น และส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันการเงินชุมชน 
 ความเป็นนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่ปรากฏในชุมชนการปลูกข้าวอินทรีย์ มีทั้งนวัตกรรม
ทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว เครื่องสำอาง ลิปสติก ไอศกรีมข้าว เป็นต้น และนวัตกรรมความ
ร่วมมือ แม้ในสมัยดั้งเดิม การทำนาข้าวของชาวนาก็มีการรวมกลุ่มเอาแรงกันอยู่แล้ว การพัฒนาสร้างต้นแบบทาง
ความคิด การประเมิน ซึ่งเป็นผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดเป็นนวัตกรรมสังคม 
และได้ขยายผลจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง เผยแพร่แนวความคิดที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาสู่
ภาพลักษณ์ใหม่ท่ีมีความรู้ มีอิสระ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และให้ความรู้กับสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษากระบวนการของข้าวอินทรีย์ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่แตกต่างจากศูนย์ข้าววิสาหกิจ
ชุมชนอุ่มแสง เช่นที่ตำบลผักไหม ตำบลมะยาง เป็นต้น เพื่อศึกษากระบวนการของนวัตกรรมสังคมว่ามีความแตกตา่ง
หรือเหมือนกันอย่างไร 
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