ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เรื่อง “เครือข่ ายR2Rกับการเกษตร” ห้ อง Sapphire 205 เวลา 09.00-10.30น.
คุณพูนชัย ไตรภูธร
สปสช. เขต 9 นครราชสี มา
โดย

คุณสำรำญ สำรำบรรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรกองวิจยั และพัฒนำงำนส่ งเสริ มกำรเกษตร
ดร.ปริ ญญำรัตน์ ภูศิริ กองวิจยั และพัฒนำงำนส่ งเสริ มกำรเกษตร
คุณมีนำ เพ็งเจริ ญ สำนักส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่2 จังหวัดรำชบุรี
คุณคำปัน นพพันธ์ สำนักงำนเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นำกำรสนทนำโดย ผศ.พญ.อนัญญำ พงษ์ไพบูลย์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
คุณสาราญ สาราบรรณ์ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร จะมีบุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนระดับพื้นที่ เพื่อส่ งเสริ มวิชำกำร
กำรเกษตรแก่เกษตรกร ที่รู้จกั ในชื่ อ “เกษตรตำบล” หรื อนักส่ งเสริ มกำรเกษตร กรมได้เริ่ มพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนี้
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนR2R เริ่ มจำกกำรจัดกำรควำมรู ้ (KM:Knowledge Management) โดยอำจำรย์วิจำรย์ พำนิ ช
และคณะ ซึ่ งเริ่ มเรี ยนรู ้ในกำรคิดเชิงระบบ แล้วนำมำสู่กำรใช้กระบวนกำรR2R ซึ่ งในระยะแรกให้บุคลำกรสมัครใจ
ในกำรเรี ยนรู ้เรื่ องR2R โดยให้ศึกษำงำนที่บุคลำกรนั้นปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจำ มีเจ้ำหน้ำที่จำกกรมเป็ นผูส้ นับสนุน ให้
คำปรึ กษำ และเป็ นวิทยำกรในกำรอบรม เริ่ มดำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เมื่อดำเนิ นกำรได้ระยะหนึ่ ง พิจำรณำเห็น
ว่ำไม่น่ำจะเป็ นหนทำงสู่ ควำมสำเร็ จหำกยังให้ส่วนกลำงดำเนิ นกำรเป็ นศูนย์กลำง จึ งได้กระจำยควำมรับผิดชอบ
ไปสู่ ระดับเขต เพื่อให้มีหลำยศูนย์เรี ยนรู ้ จึ งพัฒนำให้สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรเขตให้สำมำรถเป็ น
วิทยำกร และผูส้ นับสนุนกำรดำเนิ นกำรR2R ให้แก่บุคลำกรที่ อยู่ในระดับปฏิ บตั ิ เพื่อเกิ ดเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู ้ ใน
ระยะเริ่ มต้นกรมไม่มีงบประมำณในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรวิจยั มีเพียงงบประมำณจัดกำรอบรมให้วิทยำกรเท่ำนั้น
จึงใช้กระบวนกำรR2R สร้ำงงำนวิจยั ได้
ดร.ปริ ญญารั ตน์ ภู ศิริ กองวิจยั และพัฒนำงำนส่ งเสริ มกำรเกษตร ในเบื้ องต้นเมื่ อจบกำรศึ กษำกลับมำ
ปฏิ บตั ิงำน ที่ กรมกำรส่ งเสริ มกำรเกษตร เริ่ มต้นจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู ้ว่ำ R2R คื ออะไร ต่อมำได้รับเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับR2R จำก สวรส. ทำให้ได้ศึกษำจำกเอกสำร จึงเกิดแนวคิดว่ำนอกจำกกำรวิจยั ที่เคยศึกษำมำยังมีกำรวิจยั
ที่เรี ยกว่ำ “R2R” จึ งประชุมที มงำนเพื่อดำเนิ นกำรสร้ำงทีมในกำรเป็ นผูส้ นับสนุ นงำนR2R โดยให้บทบำทของ
บุ ค ลำกรตำมควำมสำมำรถและควำมถนัด สร้ ำ งระบบพี่ เ ลี้ ย ง จำกกำรด ำเนิ นงำนสิ่ งที่ ย ำกของR2R คื อ “กำร
เปลี่ยนแปลงควำมคิดของคน” เพรำะมักจะคิดว่ำงำนวิจยั เป็ นเรื่ องที่ยำก จึ งจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ จะต้องให้กำลังใจ กำร

ดำเนินงำนR2R ของกรมฯจึงดำเนิ นกำรเป็ นขั้นตอน โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ระยะแรก เริ่ มโดยขออำสำสมัครเพื่อเข้ำ
มำเรี ยนรู ้ในกำรค้นหำปัญหำ คำถำมกำรศึกษำพัฒนำงำนประจำของตนเอง ซึ่ งเป็ นระยะที่ใช้เวลำมำกเนื่ องจำกเป็ น
ช่วงที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงควำมคิด ระยะที่ 2 ระยะที่สร้ำงและวำงแผนกำรดำเนิ นงำนแก้ไขปั ญหำหรื อวำงแผนพัฒนำ
งำนประจำสู่งำนวิจยั ระยะนี้พี่เลี้ยงจะคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ ระยะที่ 3 ระยะที่นำผลงำนมำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เสริ มพลังเครื อข่ำย ประสบกำรณ์ หลำยครั้งต้องปรั บแก้เนื่ องจำกครั้งแรกๆจะทำวิจยั เพื่ อวิจยั ไม่ใช่ เริ่ มจำกงำน
ประจ ำที่ จ ะพัฒ นำ สิ่ ง ที่ ส่ ว นกลำงจะต้อ งด ำเนิ น งำน คื อ เป็ นผูอ้ ำนวยควำมสะดวก สนับ สนุ น ด้ำ นวิ ช ำกำร
สนับสนุนด้ำนงบประมำณ ทั้งนี้กรมได้จดั ทำเอกสำร หนังสื อคู่มือ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจแก่บุคลำกรและเครื อข่ำย
ในกำรที่ จะดำเนิ นงำนR2Rอย่ำงต่ อเนื่ อง สิ่ งที่ เป็ นหัวใจควำมสำเร็ จของกำรดำเนิ นงำน R2R

คื อ “กำรสร้ ำง

เครื อข่ำย และกำรสนับสนุนเสริ มพลังของผูป้ ฏิบตั ิ”
คุณมีนา เพ็งเจริ ญ สำนักส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่2 จังหวัดรำชบุรี สำนักงำนเขตมีบทบำทใน
กำรส่ งเสริ มวิชำกำรให้แก่ บุคลำกรระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่ งเบื้องต้นนั้นคำว่ำ R2R นั้น เป็ นเรื่ องใหม่ไม่มี
ควำมรู ้ ที่ เ กี่ ย วกับR2R ที่ มำด ำเนิ น R2R เพรำะอยำกเรี ย นรู ้ จึ ง สมัค รเข้ำ รั บกำรอบรมเพื่ อเป็ นวิท ยำกร โดย
กระบวนกำรTOT(Training for Trainer) หลังจำกกำรอบรม สำนักงำนเขตได้จดั กำรอบรมให้นกั ส่ งเสริ มกำรเกษตร
(เกษตรตำบล) ด้วยกระบวนกำรชวนคิ ดชวนคุ ย วิเครำะห์งำนที่ บุคลำกรดำเนิ นงำนอยู่ไม่ใช่ กำรอบรมกำรวิจยั
โดยตรง หลังกำรอบรมมีอำสำสมัครที่ จะทำR2R จึ งจัดให้มีเวที แลเปลี่ยนเรี ยนรู ้กำรเรี ยนรู ้ เป็ นกำรสร้ำงแรง
กระตุ น้ ให้เครื อข่ ำยในกำรที่ จะดำเนิ นงำนR2R ซึ่ งมี ตวั อย่ำงกำรแก้ไขปั ญหำ กำรระบำดของโรคโคนเน่ ำใน
หน่อไม้ฝรั่งของพื้นที่จงั หวัดรำชบุรี เกษตรตำบลได้เก็บข้อมูลจำกเกษตรกรว่ำเกิ ดโรคมำกขนำดไหน ในพื้นที่ใด
เมื่อได้ขอ้ มูลจึงนำมำวิเครำะห์และศึกษำสำเหตุ จนเป็ นแผนกำรพัฒนำโดยใช้กระบวนกำรR2R ผลกำรศึกษำทำให้
ทรำบว่ำ สำเหตุที่ทำให้หน่อไม้ฝรั่งมีโคนเน่ำ เนื่ องจำกกำรปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่เดิมซ้ ำๆ กำรเตรี ยมต้นพันธุ์ที่
ไม่ถูกต้อง จึ งเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำที่ ตรงจุ ด ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่ำงยิ่ง เกิ ดผลผลิ ตที่ ดีมีมำตรฐำน
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อเกษตรกรและจังหวัด
คุณคาปัน นพพันธ์ สำนักงำนเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นเกษตรตำบลที่ได้รับกำรอบรม
ในครั้งแรมีควำมรู ้สึกกลัวกำรวิจยั เพรำะได้รับกำรอบรมกำรทำวิจยั มำหลำยครั้ง แต่เมื่ออบรมR2Rทำให้มีควำมคิด
ที่กล้ำที่จะทำเพรำะเป็ นกำรวิจบั จำกงำนเป็ นกำรพัฒนำแก้ไขปั ญหำงำนที่เกิดขึ้นจริ ง โดยได้เชิ ญชวนกลุ่มเกษตรกร
ที่ มี ค วำมประสงค์จ ะแก้ไ ขปั ญ หำกำรใช้ส ำรเคมี ใ นกำรเกษตรที่ ม ำกเกิ น ไป ท ำให้เ กิ ด พิ ษ แก่ ผูบ้ ริ โ ภค และ
สิ่ งแวดล้อม จึงเชิญชวนเกษตรกรดำเนิ นกำรวิจยั แก้ไขปั ญหำเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีในกำรทำเกษตรลง โดยเริ่ มจำก
หำมอำสมัครและผูส้ นใจ เมื่อได้ทีมแล้วพำไปศึกษำดูงำนในพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรี ยท์ ี่ประสบควำมสำเร็ จ เป็ นกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจ จำกนั้นจึงร่ วมกับเกษตรกรวำงแผนกำรดำเนินงำนตั้งแต่กำรเตรี ยมควำมรู ้ วัตถุดิบกำรผลิต กำร
เรี ยนรู ้กำรตลำดโดยเก็บข้อมูลควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเครื อข่ำย จนสำมำรถทำให้
เกษตรกรสำมำรถจัดกำรควำมรู ้จนถึงกำรผลิตสู่ กำรตลำด และได้รับรองมำตรฐำนกำรผลิตเกษตรปลอดภัย เป็ นที่

ยอมรับของผูบ้ ริ โภค ทำให้เกิดควำมสุ ขทั้งผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคและเป็ นผลดีต่อสิ่ งแวดล้อมลดกำรปนเปื้ อนของสำรเคมี
อันตรำย
ประเด็นสรุ ป
R2R คื อเรื่ องปกติ ที่จะพัฒนำงำน ทำเรื่ องยำกให้เป็ นเรื่ องง่ำย ทำเรื่ องยำวให้เป็ นเรื่ องสั้น เป็ นกำรสร้ำง
ทีมงำนและครื อข่ำย เป็ นกำรสร้ำงระบบงำนเชื่อมโยงจำกระดับนโยบำยจนถึงชุมชน พัฒนำทรัพยำกรบุคคล พัฒนำ
ศักยภำพในกำรสื่ อสำรที่เสริ มพลังสร้ำงสรรค์
ประเด็นเสริมจากการอภิปราย
เครื อข่ำยแพทย์แผนไทยได้พบกำรจัดกำรกำรสร้ำงเครื อข่ำยเกษตรกร เพื่อกำรเชื่ อมโยงกันให้เกิดระบบ
บริ กำรสุ ขภำพที่ ยงั่ ยืนโดยร่ วมมือกับเครื อข่ำยเกษตรกรรมปลอดภัย เพื่อสุ ขภำพดี ของคนไทย นี่ คือประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ในครั้ งนี้ จึ งขอควำมร่ วมมื อจำกเครื อข่ ำยเกษตรกรในกำรผลิตพื ชผักปลอดภัย
เพื่อให้หลักกำรใช้อำหำรเป็ นยำ

